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EDITORIAL
A PERSONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO
TENDÊNCIA DE MERCADO
Atuar como profissional do âmbito da estética, foi antes de mais
nada uma necessidade pessoal. Tive acne na adolescência que se
estendeu até a fase adulta. Durante esse processo, me consultei com
algumas especialidades médicas, mas não tive a devida atenção.
Uma vez que a acne ainda era mais vista como “disfunção estética”
que propriamente uma patologia. Porém, a essa altura as ditas
sequelas (manchas e cicatrizes) já comprometiam minha autoestima
e, consequentemente, meu emocional.
Quando comecei a estudar, tive uma tremenda afinidade com a
matriz curricular do curso e com a didática dos professores, mas
ainda era uma missão um tanto desafiadora, ou seja, exercer uma
profissão, que na época acabara de ser reconhecida e faltava muito
para ser regulamentada. Competia com a nossa categoria a nível
acirrado e desleal, outros profissionais regulamentados, tais como:
fisioterapeutas, enfermeiros, dentistas e também em contrapartida,
profissionais não qualificados.
Assim, comecei a trabalhar em várias clínicas onde pude adquirir
experiência e compreender a dinâmica do mercado e, sobretudo, entender a necessidade e
peculiaridade de cada cliente. Foi aí que decidi empreender e desenvolver o conceito de “Estética
Personalizada”.
Conceito este, que defendo e pratico, o qual se baseia em oferecer procedimentos aliados ao bem
estar de meus clientes. Então, quando o cliente vem em busca de uma limpeza de pele, que não é
um procedimento tão confortável, eu trabalho para que ele leve consigo uma experiência boa. Essa
ritualística se dá desde a recepção, onde cada detalhe é pensado com muito carinho, para que ele
se conecte ao momento presente e sinta “bem-estar”.
A iluminação, a música, os óleos essências... são alguns requisitos para criar esta atmosfera onde a
pessoa sai com a pele limpa e a alma leve. E, foi fazendo assim, que fui entendendo que antes de
tratar um corpo é preciso acolher uma “alma”!

DAIANA OLIVER
Esteta Cosmetóloga e terapeuta holística/ empreendedora.
Proprietária da “Clínica Daiana Oliver – Estética Personalizada”.
Instagram: @oliverdaipersone
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO BRASIL
RESUMO: O artigo refere à proposta de educação inclusiva, sob a perspectiva do paradigma
histórico e também sob o prisma das mudanças que ocorreram nas políticas educacionais
brasileiras, notadamente através da priorização da educação inclusiva com a LDB 9394 de 1996.
Elege alguns autores e fatos históricos no contexto da evolução de uma educação especial sob
a égide do paradigma médico para seu resgate pedagógico, culminando com a proposta da
educação inclusiva. A educação inclusiva foi a resposta para situações segregacionistas e que
impediam o pleno desenvolvimento de alguns estudantes. Para alcançar a educação inclusiva é
fundamental iniciar uma mudança de postura de alunos, gestores, professores e funcionários, já
que se trata de um processo necessário e que não pode mais ser ignorado. O papel da escola
durante o processo de inclusão é de vital importância, já que cabe aos gestores os principais
esforços e investimentos para que ela aconteça.

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Concepção; Mudanças
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INTRODUÇÃO

E

ntender como educação inclusiva a educação especial dentro da escola regular e
objetiva transformar o ambiente acadêmico e equiparar oportunidades para todos
os alunos. A educação inclusiva não é integracionista, já que a pessoa com deficiência não tem que se adaptar à sociedade. Trata-se de um processo de mão dupla, onde
medidas são tomadas para que os alunos assistidos possam se integrar da melhor maneira,
admitindo suas dificuldades e limitações.
Os cinco princípios da educação inclusiva são: toda pessoa tem o direito de acesso à
educação; toda pessoa aprende; o processo de aprendizagem de cada pessoa é singular; o
convívio no ambiente escolar comum beneficia a todos; a educação inclusiva diz respeito a
todos.
Inclusão educacional não é sinônimo de deficiência. O público alvo da educação inclusiva é formado por três grupos: os alunos com deficiência, alunos com transtornos globais
do desenvolvimento ou transtorno do espectro autista e alunos com altas habilidades ou
superdotados. A opção por esse tipo de educação não nega ou ignora as particularidades
apresentadas, mas valoriza as diferenças que são vistas como adversidades.
A diversidade é benéfica para todos os envolvidos. Os estudantes que serão incluídos
têm acesso à educação e os outros aprendem a conviver com as diferenças, desenvolvendo
habilidades socioemocionais como empatia, respeito e senso de colaboração.
O Plano Nacional de Educação (PNE) direciona a organização do sistema educacional
e abrange a questão da educação inclusiva em suas diretrizes. Ele orienta esforços e investimentos para a melhoria do ensino no país e prevê que crianças e adolescentes entre quatro
e dezessete anos com algum tipo de deficiência devem ter acesso à Educação Básica e
atendimento especializado.
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A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO BRASIL:
FORTALECER A FORMAÇÃO DE
PROFESSORES
A falta de professores de apoio especializados é destaque entre os desafios encontrados na implementação da educação
inclusiva no Brasil. A legislação prevê salas
de recursos especializados acontecendo em
contra turno durante o período letivo.
Existe uma diferenciação entre os dois
profissionais necessários em uma sala de
aula inclusiva. O profissional com formação
em educação especial e o profissional regular
devem atuar em conjunto para que a integração do educando às classes comuns seja
eficiente.
Criar uma rede de apoio entre alunos,
docentes, família e profissionais da saúde é
um dos muitos passos que precisam ser implementados para o pleno desenvolvimento
da educação especial na perspectiva da educação inclusiva.
Até o ano de 2003 existia diferenciação
entre escolas regulares e especiais. Hoje, com
as novas diretrizes do PNE, escolas regulares
recebem alunos com necessidades especiais.
Para que isso ocorra, as instituições de ensino precisam passar por adaptações, como a
implementação de rampas de acesso.
As adaptações feitas pela equipe escolar não precisam ser adaptações curriculares. Adaptar o acesso ao conteúdo é uma
solução para que todos os alunos tenham as
mesmas oportunidades. Um texto trabalhado
em sala pode ser adaptado para um áudio-livro. Assim, um estudante com deficiência
visual pode acessá-lo. A questão é focar nas
potencialidades dos discentes de modo que
ele aprenda os conceitos.

Muitos são os desafios da educação inclusiva, mas podem ser superados se todos
os funcionários, gestores e discentes se organizarem e cooperarem para que o processo
de inclusão seja proveitoso para todos. As
discussões a respeito da formação de professores no âmbito do governo federal inclui,
ainda, a definição de competências e áreas
de desenvolvimento profissional.
Como a política de formação de professores ainda causa dúvidas, estabeleceu-se,
por enquanto, que o curso de Pedagogia ficaria orientado para quem desejasse seguir carreira administrativa, como diretor e supervisor
educacional. O normal superior seria exclusivamente para a docência. No entanto, o normal
superior tem sido oferecido apenas por instituições privadas e as universidades públicas
continuam com o curso de Pedagogia.
Não é mistério para ninguém que a
educação brasileira seja um dos maiores
desafios de políticas públicas do país. Isso
porque, mesmo quando alcançamos postos
de destaque como a sétima maior economia
do mundo, o padrão de qualidade do nosso
ensino nunca conseguiu sair da lanterna dos
65 países avaliados pelo Pisa (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes).
A figura do Instituto Superior de Educação também causa polêmica já que não está
definida. O Instituto não precisa ser fundado
em uma universidade ou faculdade isolada e
alguns educadores entendem que a própria
faculdade de Pedagogia pode se enquadrar
nessa denominação.
O objetivo das novas exigências é que
o Brasil chegue perto dos indicadores de qualidade de países desenvolvidos, precisando,
para isso, resolver o problema dos professores
leigos, que dão aula sem estarem habilitados.
Segundo o MEC, “todo o aparato legal que
vem sendo produzido no campo da formação
de professores, volta-se, integralmente, para a
superação de uma formação insuficiente, cujos
resultados, a grosso modo, têm sido observados no desempenho de seus egressos”.
28 - Fevereiro/ 2022 - Educar FCE
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As mudanças pretendidas pela reforma
do ensino recomendam que as instituições
sigam as “diretrizes para a formação dos professores” que foram estabelecidas pelo CNE.
Dessa forma, o Conselho Nacional de
Educação (CNE) definiu princípios orientadores amplos e diretrizes para um programa nacional de formação de professores, para sua
organização no tempo e no espaço e para a
estruturação dos cursos.
A pesquisa realizada pelo Instituto Ayrton Senna aponta que a maior parte dos conteúdos ministrados em instituições brasileiras
são de caráter coletivo, pontual e fora da sala
de aula. Por outro lado, os países que apresentam os melhores índices no Pisa adotam
metodologias de ensino customizadas, práticas e dentro das salas de aula, além de com
coaching com professores que têm mais experiência. É o caso da Finlândia, Austrália,
China, Estados Unidos, Chile, México e Portugal.
Países com modelos democráticos ainda pouco maduros têm práticas comuns que
buscam a manutenção do poder. Uma delas
é a de investir sempre em políticas que sejam
de curto prazo (ou seja, apresentem resultados enquanto o responsável está no poder)
e que tenham alta visibilidade, para garantir
reconhecimento aos políticos e, uma possível
reeleição, por exemplo. Esse tipo de mentalidade é um dos principais motivos para que
mudanças estruturais não sejam assumidas
na educação brasileira, o que interfere diretamente na formação de professores também.
Além da baixa remuneração, muitos
professores brasileiros reivindicam também a
existência de planos de progressão de carreira que, na maioria das profissões, está ligado
ao desenvolvimento pessoal do profissional
e, assim, funciona como um estímulo para o
investimento em mais capacitação.
A cada dia que passa a cada olhar sobre e para a educação, percebe-se que os
profissionais do ensino são mais cobrados.

São cobranças que derivam desde a eficácia
do seu trabalho, bem como exigências quanto
a uma formação.
Desse cenário, nascem propostas que
reclamam do professor, mais que estar presente em sala de aula, entretanto, convidado
a ver a sua profissão como algo a ser zelado
e adubado com muito preparo teórico. Para
Rubem Alves, há uma distinção entre professor e educador, ao afirmar que, “professor é
profissão, não é algo que se define por dentro, por amor. Educador, ao contrário, não é
profissão; é vocação. E toda uma vocação
nasce de um grande amor, de uma grande
esperança” (apud FERRACINI, 1998, p. 50).
Compreender a identidade profissional
do professor está diretamente ligada à interpretação social da sua profissão. Assim,
considerando que os movimentos sociais têm
intrínseca relação com os projetos educacionais, é preciso entender que a escola não
é um espaço aleatório, portanto, um cenário
onde a objetividade se faz presente. Isso implica em dizer, que esta instituição tem uma
função específica dentro da sociedade em
que se encontra inserida.
Para Freitas (op. cit. p. 73), “a função
social da escola se cumpre na medida da
garantia do acesso aos bens culturais, fundamentais para o exercício da cidadania plena
no mundo contemporâneo”. E para estar preparado para garantir uma formação satisfatória ao educando, diante da sociedade da qual
participa, o professor necessita atualizar-se
em seus estudos, ou seja, revisitar as teorias
da sua formação, como alicerce a balizar a
sua prática pedagógica.
A profissionalização dos professores
depende hoje, em grande medida, portanto,
da sua capacidade de construírem um corpo
de saber que garanta a sua autonomia perante o Estado, não no sentido da conquista da
soberania na sala de aula mas antes no sentido da criação de novas culturas profissionais.
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Condição para a aprendizagem permanente e para o desenvolvimento pessoal, cultural e profissional de professores e especialistas. É na escola, no contexto de trabalho,
que os professores enfrentam e resolvem problemas, elaboram e modificam procedimentos, criam e recriam estratégias de trabalho e,
com isso, vão promovendo mudanças pessoais e profissionais.
Neste sentido, a formação continuada
do professor, apodera-se de uma definição
ímpar, no que diz respeito à com base nessas colocações, a alternativa de crescimento
tanto pessoal quanto intelectual e profissional
do docente abrange perspectivas individuais
e coletivas, quando as primeiras se justificam
pelo posicionamento do próprio “eu”, visando
ao bem coletivo e as segundas se justificam,
mais especificamente, pelos índices de colaboração e interação entre os profissionais da
classe e sua flexibilidade em partilhar experiências, sentimentos, fraquezas, habilidades
e competências que favoreçam ao corpo escolar.

A formação continuada tem um papel
fundamental para a manutenção desses profissionais, que podem ir acumulando saberes
e construindo experiências a partir das práticas. A implementação de tecnologias em sala
de aula pode ser um auxiliador para o docente nesse processo delicado de inclusão. Estabelecer uma relação entre os profissionais
da saúde e da educação pode aprimorar os
conhecimentos dos professores.
Entre as necessidades que interferem
no processo de ensino-aprendizagem de educação especial, estão as adaptações no espaço físico. Essas adaptações podem exigir
tempo e investimento por parte dos gestores, mas não devem ser um empecilho para
a inclusão de rampas de acesso, banheiros
com acessibilidade, elevadores e portas mais
largas

A inclusão deve garantir que os jovens
tenham acesso à aprendizagem. Oferecer as
condições necessárias para a operacionalização de um projeto pedagógico inclusivo é um
desafio para os gestores. Eliminar as barreiras
arquitetônicas é o primeiro passo para uma
inclusão efetiva, assim como a introdução de
recursos e tecnologias.

A implementação da educação especial
em escolas regulares exige educadores preparados para atender às necessidades do ensino inclusivo. A formação continuada tem um
papel fundamental para a manutenção desses profissionais, que podem ir acumulando
saberes e construindo experiências a partir
das práticas. A implementação de tecnologias em sala de aula pode ser um auxiliador
para o docente nesse processo delicado de
inclusão. Estabelecer uma relação entre os
profissionais da saúde e da educação pode
aprimorar os conhecimentos dos professores.
O convívio com a diversidade pode desenvolver a socialização, empatia e senso de ajuda
em alunos sem deficiência.

Além da incorporação de um corpo docente especializado em educação especial,
é necessário que alternativas à organização,
ao planejamento e à avaliação do ensino. A
implementação da educação especial em escolas regulares exige educadores preparados
para atender às necessidades do ensino inclusivo.

Permitir que alunos, pais, responsáveis
e funcionários dialoguem sobre diversidade
é uma iniciativa que pode solucionar o estranhamento que pode vir da inclusão em escolas regulares. Discussões e debates em sala
de aula sobre a valorização do convívio com
as diferenças, além de incentivarem a empatia
e o respeito, promovem interação.

OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO
INCLUSIVA NO BRASIL
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A tecnologia auxilia o profissional da
educação no processo de inclusão educacional especial. Existem uma série de programas, gratuitos ou não, que podem contribuir
para a inclusão de alunos com deficiência nas
escolas regulares.
A sala de aula deve ser uma extensão
da nossa sociedade. É assim que preparamos os alunos para uma atuação cidadã e
democrática, capaz de fazer das diferenças
uma potência para alcançarmos soluções melhores para todos.
Como define o artigo 58 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Educação Especial é a modalidade dedicada aos
estudantes que possuem algum tipo de deficiência, Transtornos Globais de Desenvolvimento (TGD), altas habilidades ou superdotação.
Ou seja, ela busca garantir o melhor
aprendizado possível para cada aluno, considerando as suas particularidades. E a inclusão desperta o senso de pertencimento
em todos que participam da experiência de
aprendizagem, respeitando as diferenças e
incentivando a diversidade.
A Educação Especial e Inclusiva busca
promover o encontro entre todos os estudantes, quaisquer sejam suas origens, repertórios
e especificidades. Assim, a educação aproxima os alunos, de forma que aprendam a lidar
com o diferente com mais empatia e espírito
de colaboração.
Para alcançar esse objetivo, a Educação Inclusiva requer a união entre instituições
de ensino, políticas públicas, professores,
especialistas em pedagogia e psicologia e
famílias, de modo que; educadores sejam capacitados para serem mais inclusivos; haja reestruturação na infraestrutura dos ambientes
educacionais, preparando-os para diferentes
necessidades; seja construída uma rede de
apoio para o devido acompanhamento pedagógico dos alunos.

Quando esses agentes se dedicam a
esse propósito e adequam o ambiente e o
currículo pedagógico às características e às
particularidades de cada aluno, promovem
espaços mais diversos.
Vale lembrar que a Educação Inclusiva
não é exclusiva apenas de estudantes com
deficiência; seus benefícios se estendem a
sujeitos que, historicamente, ficaram à margem da sociedade, como indígenas, quilombolas e ribeirinhos.
Se você acredita na Educação como
um motor de transformações para a nossa sociedade, as vantagens do segmento de educação inclusiva são muitas. Os profissionais
que trabalham por uma escola inclusiva são
essenciais para amparar os alunos na superação de barreiras, promovendo o desenvolvimento em todas as etapas do aprendizado.
Por meio da construção e da adaptação de matrizes escolares, da promoção de
espaços plurais — nos quais os alunos com
e sem deficiência constroem conhecimentos
em conjunto — e do uso de ferramentas adequadas às características dos alunos, os especialistas em Educação Especial ajudam a
desenvolver competências. Assim, os alunos
se sentem protagonistas no próprio processo
de aprendizagem e desenvolvem seu potencial.
No mercado de trabalho, isso se traduz
em oportunidades para trabalhar com mais
propósito por um conceito de educação alinhado às demandas do presente e do futuro.
Com uma atenção crescente em torno da importância da inclusão nos espaços de aprendizagem, cresce a demanda por profissionais
capacitados a entender, com empatia e entusiasmo, as particularidades de cada aluno.
Por fim, atuar na Educação Especial e
Inclusão é contribuir com a construção de
uma sociedade democrática e plural, na qual
todos os sujeitos possam exercer seus direitos e deveres e contribuir com o bem-estar
de todos
28 - Fevereiro/ 2022 - Educar FCE
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia de pesquisa de análise
aplicada do comportamento, com ênfase nos
estudos de comportamento a diversidade,
com controle de variáveis e observação direta
do comportamento. Esse foi o momento dos
“métodos e técnicas” e das especificidades
da Educação Especial (metodologias de ensino para alunos com deficiência.
Porém, apesar dos avanços, este modelo não representou a garantia de ingresso
de alunos com deficiências no sistema de ensino. A Educação Especial funcionava como
um serviço paralelo, com métodos ainda de
forte ênfase clínica e currículos próprios. As
classes especiais implantadas nas décadas
de 70 e 80 serviram mais como espaços de
segregação para aqueles que não se enquadram no sistema regular de ensino, do que
uma possibilidade para ingresso na rede pública de alunos com deficiências, cuja maioria ainda continuava em instituições privadas
(BUENO, 1993; FERNANDES, 1999).
Recursos e métodos de ensino mais
eficazes proporcionam às pessoas com deficiências maiores condições de adaptação
social, superando, pelo menos em parte, suas
dificuldades e possibilitando sua integração e
participação mais ativa na vida social. Acompanhando a tendência mundial da luta contra a marginalização das minorias, começou
a se consolidar em nosso país, no início da
década de 80, a filosofia da Integração e Normalização.
A premissa básica desse conceito é
que pessoas com deficiências têm o direito
de usufruir as condições de vida o mais comuns ou normais possíveis na comunidade
onde vivem, participando das mesmas atividades sociais, educacionais e de lazer que os
demais (GLAT, 1989; 1995; PEREIRA, 1990).

O modelo segregado de Educação Especial passou a ser severamente questionado, desencadeando a busca por alternativas
pedagógicas para a inserção de todos os alunos, mesmo os portadores de deficiências severas, preferencialmente no sistema de rede
regular de ensino (como recomendado no artigo 208 da Constituição Federal de 1988).
Recebendo, na medida de suas necessidades, atendimento paralelo em salas de recursos ou outras modalidades especializadas.
O “deficiente pode se integrar na sociedade” tornou-se, assim, a matriz política,
filosófica e científica da Educação Especial.
Foi assim instituída, no âmbito das políticas
educacionais, a Integração deste modelo, que
até hoje ainda é o mais prevalente em nossos sistemas escolares, visa preparar alunos
oriundos da s classes e escolas especiais
para serem integrados em classes regulares.
Este novo pensar sobre o espaço social
das pessoas com deficiências, que tomou força em nosso país com o processo de redemocratização, resultou em uma transformação
radical nas políticas públicas, nos objetivos e
na qualidade dos serviços de atendimento a
esta clientela.
Recapitulando, no Brasil a tendência
para inserção de alunos com necessidades
especiais na rede regular de ensino já anunciada desde o final dos anos 70, tomou vulto
na década de 80 com as discussões sobre os
direitos sociais, que precederam a Constituinte, as quais enfatiza reivindicações populares
e demandas de grupos ou categorias até então excluídos dos espaços sociais.
Neste movimento, a luta pela ampliação
do acesso e da qualidade da educação das
pessoas portadoras de deficiência culminou,
no início dos anos 90, com a proposta de
Educação Inclusiva, hoje amparada e fomentada pela legislação em vigor, e determinante das políticas públicas educacionais a nível
federal, estadual e municipal (FERREIRA &
GLAT, 2003).
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Esses autores apontam também para o
fomento de formas de participação das comunidades escolares na construção dos planos
estratégicos de ação para tornar as suas escolas mais inclusivas, valorizando e utilizando os recursos já existentes, levando-se em
conta as particularidades contextuais e locais.
O trabalho de inclusão envolve políticas
públicas, ações governamentais e, principalmente, mobilização social em busca de transformação para a promoção de visibilidade
para as pessoas consideradas inabilitadas.
Uma vez que são reproduzidos os estereótipos enraizados de que pessoas com deficiência e outros grupos são menos capazes,
não são criadas estratégias de inclusão que
ofereçam oportunidades e nem possibilidades de atuação a essas pessoas.
Em decorrência disso, um dos pontos
principais dentro das propostas de inclusão
social diz respeito a criação de espaços para
promoção de atuação desses públicos, gerando visibilidade e, por consequência, quebra de paradigmas preconceituosos.
Vamos entender como a inclusão está
presente no nosso dia a dia, e através dessa
perspectiva e reflexão abrangemos as culturas e iremos desencadear dimensões sociais
a serem abordadas, e com isso propomos
novas construções e sedimentações.

Toda ação governamental tem a necessidade de seguir diretrizes com o objetivo
de quebrar a invisibilidade da pessoa com
deficiência, garantindo a inclusão social nos
espaços públicos e privados.
Mesmo que apenas parte da população seja deficiente, 100% dos seres humanos
possuem sonhos e desejam ter oportunidades. Assim, é por esses sonhos e pelo desejo
de dar “vez e voz” a todos
Todas as fases de desenvolvimento da
pessoa com deficiência, criando projetos diferentes para cada faixa etária, todos baseados
em uma metodologia de desenvolvimento integrado e potencializado, que propõe estimulação diversificada e adequada para cada um
dos públicos, respeitando a individualidade e
o ritmo de cada um.
Na escola inclusiva, o processo educativo deve ser entendido como um processo
social, onde todas as crianças portadoras de
necessidades especiais e de distúrbios de
aprendizagem têm o direito à escolarização
o mais próximo possível do normal (RODRIGUES, 2017, p. 3).

Atualmente, 45 milhões de brasileiros
possuem algum tipo de deficiência, da física
à intelectual, o que representa 25% de toda
nossa população, de acordo com censo do
IBGE.
Esse dado se torna cada vez mais curioso à medida em que nos perguntamos onde
essas pessoas estão. Cerca de um quarto
são invisíveis aos olhos de quem não quer
ver, ou melhor, incluir.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste artigo, foram resumidas algumas formas em que os termos inclusão e exclusão
são usados. Isto fez com que eu defendesse que grupos diferentes em contextos diferentes
pensam sobre a inclusão de forma diversa, e que não há uma definição única e consensual. Eu também estabeleço o ponto de partida para o pensamento sobre inclusão usado em
nossa recente pesquisa, o que envolve comprometimento com certos valores definidos de
maneira abrangente. Inclusão em educação pode ser vista, dessa forma, como um processo
de transformação de valores em ação, resultando em práticas e serviços educacionais, em
sistemas e estruturas que incorporam tais valores.
Podemos especificar alguns deles, porque são parte integral de nossa concepção de
inclusão; outros podemos identificar com um razoável grau de certeza, com base no que
aprendemos a partir de experiências. Isto significa que a inclusão só poderá ser totalmente
compreendida quando seus valores fundamentais forem exaustivamente clarificados em contextos particulares.
Apesar dos desafios, a educação inclusiva é fundamental para o fim de processos
históricos de segregacionismo. Favorecendo o desenvolvimento cognitivo de jovens com
deficiência e promovendo ganhos no desenvolvimento sócio emocional, a implementação
da educação inclusiva gera benefícios para todos. O Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro
de 2004, que regulamenta as Leis nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade
de atendimento às pessoas que especifica, e nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que
estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e dá outras providências.
Considera-se que as mudanças são fundamentais para inclusão, mas exige esforço
de todos, possibilitando que a escola possa ser vista como um ambiente de construção de
conhecimento, deixando de existir a discriminação de idade e capacidade. Para isso, a educação deverá ter um caráter amplo e complexo, favorecendo a construção ao longo da vida.
Para os alunos com deficiência a inclusão além de favorecer o desenvolvimento de
habilidades em Linguagens e Matemática, por exemplo, reduz o número de incidentes comportamentais. Baixe o e-book gratuito e saiba mais sobre como o ensino sócio emocional
ajuda a combater o bullying.
A escola inclusiva deve ser entendida como um processo social, onde todas as crianças portadoras de necessidades especiais e de distúrbios de aprendizagem têm o direito à
escolarização o mais próximo possível do normal (RODRIGUES, 2017, p. 3).
Entre as desvantagens deste ponto de vista está a identificação da educação como
escolarização, enquanto nós vemos a escola apenas como um dos espaços da educação
dentro das comunidades.
Nesse sentido, consideramos que o papel das escolas é dar apoio à educação das
comunidades e não de monopolizá-las. Gostaríamos também de enfatizar o significado da participação dos funcionários das escolas, pais/responsáveis e outros membros da comunidade.
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Parece-nos que não iremos muito longe no apoio à participação e ao aprendizado dos
estudantes se rejeitarmos identidades e históricos familiares, ou se decidirmos não encorajar
a participação dos funcionários da escola em decisões sobre atividades de ensino e aprendizado.
As escolas podem implementar essas ferramentas de acordo com as demandas ou o
número de alunos com necessidades especiais matriculados. Pensar em quem demanda o
uso de cada ferramenta e para qual situação pode direcionar os gestores no momento de
escolha de quais ferramentas serão implementadas.
Todo aluno, independente das dificuldades, poderá beneficiar-se dos programas educacionais, desde que sejam dadas as oportunidades adequadas para o desenvolvimento de
suas potencialidades. Isso exige do professor uma mudança de postura além da redefinição
de papéis que possa assim favorecer a aprendizagem do aluno.
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A IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O presente artigo aborda por meio de pesquisa de revisão bibliográfica a importância
da afetividade no processo de ensino aprendizagem na educação infantil e quanto a afetividade
marca a vida dos alunos, assim como a relação professor aluno pode ser de grande valia se a
afetividade fizer parte do cotidiano dessa relação. Abordou-se a educação infantil, a complexidade
da relação da afetividade em sala de aula e a importância da afetividade para a aprendizagem
de forma efetiva. Salientando que o objetivo desse trabalho é perceber e compreender que o
ensino das crianças, começando pela educação infantil, torna-se mais completo quando há
afetividade investida neste processo e que a afetividade na educação dos pequenos contribui
para uma vida adulta com maior chance de sucesso, lembrando que especialmente as crianças
da educação infantil têm sua primeira experiência fora do ambiente familiar, um primeiro contato
com pessoas diferentes e isto marcará de forma excepcional a vida de cada educando. Deste
modo, demonstramos neste trabalho, que a afetividade precisa ser sentida e vivida no cotidiano
escolar para contribuir com o aprendizado, porém também sem esquecer que tudo isto é para
colaborar com a qualidade de vida de cada educando, seja dentro ou fora da escola.

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

A

aprendizagem só ocorre efetivamente quando o aluno se percebe protagonista
do seu conhecimento e para que isto ocorra de forma factual é essencial que a
afetividade faça parte de todo o processo de aprendizagem.

Este tema foi escolhido para oportunizar reflexões sobre a importância da afetividade
no processo de ensino-aprendizagem na educação infantil, assim como abordar a relevância
do papel da afetividade na convivência professor, aluno e família, destacando que para que o
aluno realmente construa seu aprendizado de maneira integral é indispensável que a relação
entre professor e aluno seja prazerosa, já que a afetividade impacta positivamente a vida do
educando.
É importante que o professor tenha interesse pelo seu aluno, considerando que cada
criança é um sujeito intelectual e afetivo.A prática docente muitas vezes prioriza o aspecto cognitivo, entretanto a premissa da educação atual é de formação integral do educando e assim
no presente artigo destacamos a afetividade como ponto relevante na formação das crianças.
Este trabalho justifica-se devido à grande importância da afetividade no ambiente escolar, pois inúmeras vezes o aluno chega à escola ansiando por carinho, afeto e atenção, o
que infelizmente ele não encontra em seu seio familiar, deste modo, a escola como sendo
uma segunda família para o aluno, precisa priorizar e oportunizar esse terreno de afetividade.
Toda criança almeja e tem o direito de ser tratada com amor e respeito, ainda mais no
ambiente escolar, onde provavelmente frequentou diariamente por vários anos. Assim, é de
muita relevância que a pedagogia trate a afetividade como o aspecto primordial para que
efetivamente ocorra a aprendizagem, expondo que a relação entre inteligência e afetividade
se complementam e precisam caminhar juntas: “As crianças devem ter oportunidade de desenvolver sua afetividade. É preciso dar-lhes condições para que seu emocional floresça, se
expanda, ganhe espaço” (ROSSINI, 2012, p. 15).
Por todo o exposto, surgem os seguintes problemas a serem abordados neste trabalho:
De que forma a afetividade pode contribuir no desenvolvimento e aprendizagem na
educação infantil? Por que a afetividade é tão impactante na relação professor e aluno?
O presente artigo tem como objetivo geral compreender a importância da afetividade no
desenvolvimento e no processo de ensino-aprendizagem das crianças na educação infantil.
Os objetivos específicos são: Perceber como a afetividade contribui de forma marcante para o
aprendizado dos alunos; Entender a importância da afetividade na relação professor e aluno.
Para a elaboração do trabalho utilizou-se como instrumento, a pesquisa bibliográfica
desenvolvida a partir de livros, dissertações e documentários sobre o tema educação infantil
e afetividade. Segundo Marconi e Lakatos (2011, p.43-44) a pesquisa bibliográfica.

28 - Fevereiro/ 2022 - Educar FCE

21

Revista Educar FCE - 51 ª Edição - 28 - Fevereiro/ 2022

UM OLHAR SOBRE A EDUCAÇÃO
INFANTIL
As primeiras creches, em algumas cidades do país, vieram substituir a Casa dos
Expostos, instituições criadas para receber e cuidar das crianças abandonadas,
atendidas em regime de internato. Podemos observar que as creches no Brasil
surgiram para minimizar os problemas
sociais decorrentes do estado de miséria
de mulheres e crianças, ao contrário dos
países da Europa, em que a expansão
das creches decorria da necessidade do
atendimento às crianças cujas mães foram recrutadas como mão de obra para
as fábricas (ANDRADE, 2010, p.135).

Deste modo percebemos que inicialmente o caráter principal da educação dos
pequenos era praticamente assistencialista, sendo voltada para alimentar, trocar, dar
banho e colocar para dormir, não havendo
preocupação com a educação das crianças,
porém na década de 1980, observa-se a expansão da educação suprindo esse caráter
puramente assistencialista.
Tal afirmação se torna mais verdadeira
e forte com a Constituição Federal de 1988
que reconhece o dever do Estado com a educação e coloca a criança como sujeito de
direitos, contudo é com a promulgação da Lei
9394/96 Lei de Diretrizes e Bases da Educação que efetivamente torna a educação infantil como a primeira etapa da educação básica.
“Art. 29. A educação infantil, primeira
etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de
até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, completando
a ação da família” (BRASIL, 1996).
Em 1998 foi criado um importante documento, o Referencial Curricular Nacional da
Educação Infantil (RCNEI), algo novo, uma
vez que, até então, não havia nenhum outro
documento que tratasse exclusivamente da
educação infantil,

Este documento constitui-se em um conjunto de referências e orientações pedagógicas que visam contribuir com a implementação de práticas educativas de
qualidade que possam promover e ampliar as condições necessárias das crianças brasileiras. Sua função é contribuir
com as políticas e programas de educação infantil, socializando informações, discussões e pesquisas subsidiando o trabalho educativo de técnicos, professores e
demais profissionais da educação infantil
e apoiando os sistemas de ensino estaduais e municipais (BRASIL, 1998, p.13).

Assim a educação infantil perde cada
vez mais este caráter assistencialista tendo
agora como objetivos cuidar e educar,
Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e que
possam contribuir para o desenvolvimento
das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e estar com os outros em
uma atitude básica de aceitação, respeito e
confiança, e o acesso, pelas crianças, aos
conhecimentos mais amplos da realidade
social e cultural (BRASIL,1998, p. 23).

O cuidar na educação infantil ganha um
sentido mais amplo e complexo, conforme
RCNEI (BRASIL, 1998, p.24) “contemplar o
cuidado na esfera da instituição da educação
infantil significa compreendê-lo como parte integrante da educação [...]”.
Percebemos o quanto a educação infantil agora tem mais responsabilidades e
compromisso com seus educandos, sendo
necessário que os professores estejam preparados com formação, instrução e compreendendo que além desses pontos cruciais é
preciso haver afeto nessa relação.
Portanto, depois de tantos avanços, fica
evidente que a infância é o início de uma longa jornada, e que uma boa base na educação
infantil é imprescindível para a vida inteira,
ressaltando que esta educação implica não
só em ensinar, mas colocar como aspecto
primordial a afetividade, já que a educação
infantil é um momento especial para todas
as crianças.
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A IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
A afetividade é um dos fatores mais expressivos que influenciam diretamente o desenvolvimento e o processo de ensino aprendizagem na educação infantil, já que será
a primeira experiência em que as crianças
construíram vínculos com pessoas diferentes
de seus familiares, visto que se houver distanciamento de uma educação que priorize e
entenda o quanto a afetividade é importante
certamente haverá prejuízos significativos e
duradouros para a vida do educando.
Nascemos seres afetivos e ansiamos
pelo afeto de outras pessoas, segundo Dantas (2019, p.139) “o ser humano foi, logo que
saiu da vida puramente orgânica, um ser afetivo. Da afetividade diferenciou-se lentamente,
a vida racional”.
Para Rossini (2012, p.9) “dizemos que
até os 12 anos, a vida do ser humano é extremamente afetiva, a partir daí, o futuro adulto
já tem estabelecidas suas principais formas
de afetividade”.
No âmbito da educação infantil a afetividade é de extrema importância, já que realmente é o primeiro contato da criança com
a vida escolar, ela estará em um ambiente
diferente com pessoas desconhecidas e consequentemente se sentirá insegura neste momento, daí a importância da afetividade que
precisa exercer o papel de acolher e auxiliar no desenvolvimento e aprendizagem das
crianças.
Segundo Rossini (2012, p.9) “as crianças que possuem uma boa relação são seguras, têm interesse pelo mundo que as cerca,
compreendem melhor a realidade e apresentam melhor desenvolvimento intelectual”.

Equivocadamente reproduzimos a ideia
que o aspecto cognitivo é o responsável pela
inteligência das crianças, as escolas e professores costumam favorecer a cognição como
ferramenta exclusiva para o aprendizado,
deixando a afetividade em segundo plano,
segundo Dantas (2019), a afetividade não é
somente um dos aspectos da pessoas e sim
uma fase de desenvolvimento mais antiga e
que algum tempo, cognição e afetividade se
diferem, porém a reciprocidade desses aspectos se mantém a ponto de que as aquisições de uma reflete diretamente e permanentemente sobre a outra.
Assim a criança, seja em qual idade for,
precisa do aspecto cognitivo para poder ter
um aprendizado de qualidade, porém a afetividade é tão significativa quanto a cognição
para o aprendizado Wallon (1972, apud DANTAS, 2019, p.131) aponta que “a dimensão
afetiva ocupa lugar central, tanto no ponto de
vista da construção da pessoa quanto do conhecimento”.
Na contemporaneidade ainda que timidamente já temos mais pesquisas que apontam o quanto é importante a afetividade para
que o aprendizado seja satisfatório, segundo
Dantas (2019, p.139) “portanto no início da
vida, afetividade e inteligência estão sincreticamente misturados com o predomínio da
primeira”.
Consequentemente a afetividade juntamente com a cognição irá auxiliar não só no
aprendizado, mas na construção de cada pessoa com suas particularidades, para Dantas
(2019, p.140) “[...] a história da construção
da pessoa será constituída por uma sucessão pendular de momentos dominantemente
afetivos ou dominantemente cognitivos- não
paralelos, mas integrados”.

28 - Fevereiro/ 2022 - Educar FCE

23

Revista Educar FCE - 51 ª Edição - 28 - Fevereiro/ 2022

AFETIVIDADE NA RELAÇÃO
PROFESSOR E ALUNO
Hoje sabemos claramente que educar
não se restringe a transmissão de conhecimento ou aceitar passivamente o que o professor julga ser correto, educar é sem dúvida
algo mais complexo, Freire (2002, p.21) afirma que:
Saber que ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar as possibilidades para
a sua própria produção ou construção.
Quando entro em uma sala de aula devo
estar sendo um mar aberto a indagações,
à curiosidade, às perguntas dos alunos, a
suas inibições, um ser crítico e inquiridor,
inquieto em face da tarefa que tenho a
ele ensinar e não a de transferir o conhecimento (FREIRE (2002, p.21).

Partindo desta visão mais ampla da
educação percebemos que a afetividade revela-se como uma grande influenciadora e interfere diretamente no processo de ensino e
aprendizagem e até no desenvolvimento das
crianças, para Almeida (1999, p.13):
É indiscutível que a escola tem um papel
importante na formação do indivíduo. Sabemos que as experiências e os conhecimentos vivenciados na escola, e por meio
da escola, possuem um importante significado para o desenvolvimento social e
afetivo da criança (ALMEIDA, 1999, p.13).

E o vínculo entre professor e aluno é
muito marcante e contribui para que ambos
construam uma relação de sucesso. Essa
relevância da afetividade como instrumento
para o desenvolvimento e aprendizagem fica
mais exacerbada na educação infantil, segundo Almeida (1999, p.14):
É evidente que a pré-escola é um espaço
onde as emoções são mais frequentes e
transparentes e o professor tem um papel essencial no desenvolvimento afetivo
das crianças. Para muitos, o afeto da professora pode significar a continuação da
permanência na escola (ALMEIDA, 1999,
p.14).

Assim, é preciso salientar que o professor pode promover ou bloquear o desenvolvimento do educando, pois um professor não
marca apenas um ano letivo que passará com
o aluno, e sim a vida do aluno, eternizado em
memórias e aprendizados, que poderão ser
positivos ou negativos, dependendo de como
cada educador lidou com o fator afetividade
com seus alunos.
Analisando a afetividade como sendo
a única saída para a educação, segundo
Rossini (2012), as crianças têm o direito de
desenvolver sua afetividade e os docentes
precisam dar as condições necessárias para
que o emocional das crianças possa ter seu
espaço, crescer e amadurecer de forma livre
e sadia.
Devemos sempre estar atentos e ouvir
nossos alunos, mesmo que seja sem palavras, pois os gestos das crianças dizem muito
sobre o que elas estão vivendo e nunca menospreza-las sem levar em conta as experiências deles, já que por mais novas que sejam
todos os seres humanos têm suas próprias
impressões e experiência, mesmo sabendo
que na educação infantil as crianças ainda
não sabem ler ou escrever, mas elas podem
e irão sentir as emoções, a afetividade, a cumplicidade que emana do professor dedicado
que ama seu trabalho, é isto será o facilitador
de um aprendizado integral das crianças. Ao
refletirmos sobre isso conseguimos perceber
que a afetividade, para Rossini (2012, p.16):
[...] é a base da vida, se o ser humano
não tem afetividade sua ação como ser
social estará comprometida, sem expressão, sem força, sem vitalidade. Isto vale
para qualquer área da atividade humana,
independentemente de idade, sexo, cultura (ROSSINI (2012, p.16):
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O professor precisa ter percepção e
sensibilidade para identificar os interesses
das crianças, até porque diferem por cada
etapa, ou seja, diferem por idade, e quanto
mais curioso e atencioso for o educador mas
poderá encorajar a criança a se conhecer e
se desenvolver. Quanto mais a criança se
sentir aceita, acolhida, ouvida, mas fácil será
o aprendizado, para Rossini (2012, p. 15) “a
falta de afetividade leva à rejeição aos livros, à
carência de motivação para a aprendizagem,
à ausência de vontade de crescer [...]”.
Precisamos estar atentos, pois muitas
vezes o rendimento do aluno cai de uma série para outra e a causa disso muitas vezes
certamente é a troca do professor e a relação
que este novo professor mantém com seus
alunos, segundo Rossini (2012, p. 10) “a afetividade domina a atividade pessoal na esfera
instintiva, nas percepções, na memória, no
pensamento, na vontade, nas ações, na sensibilidade corporal- é composto do equilíbrio
e da harmonia da personalidade”.
Assim a prática pedagógica deve sempre prezar o bem estar do aluno, assim como
o do professor, e o relacionamento afetivo torna o aprendizado integral, portanto é imprescindível que o professor perceba o seu aluno,
Freire (2002, p. 39) afirma:
o professor autoritário, o professor silencioso, o professor competente, serio, o
professor incompetente, irresponsável, o
professor amoroso da vida e da gente, o
professor mal-amado, sempre com raiva
do mudo e das pessoas, frio, burocráticoracionalista, nenhum deles passa pelos
alunos sem deixar sua marca (FREIRE,
2002, p. 39).

Ser educador é enfrentar obstáculos e
promover soluções, diversas vezes os professores e até a família das crianças não entendem o motivo da criança não gostar de ir à
escola e com isso não aprender efetivamente,
assim professores buscam fórmulas mirabolantes de ensinar que acabam até dificultando
ainda mais o aprendizado, não percebendo
que o problema real está na falta de afetividade e de interesse pelos seus alunos.
Portanto antes mesmo de fórmulas excepcionais os professores e as escolas precisam reestruturar suas aulas de forma que
as organize por meio da afetividade, criando
vínculos duradouros com seus alunos, Snyders (1993, p.76) afirma que: “à presença do
educador e o papel muito particular daquilo
que é a expressão mais direta de uma pessoa
e que cria um vínculo imediato com o outro, a
voz, a voz do educador que comunica a emoção, o fervor, a exaltação própria as grandes
obras[...]”.
Portanto é importante que os professores reconheçam o papel fundamental que
exercem, não só como alguém que ensina
ou alfabetizar seus alunos, mas alguém que
faz parte positivamente da vida do aluno, que
soube ter e passar afeto, atenção e cumplicidade tudo o que as crianças necessitam para
se construírem como pessoas triunfantes. Temos a certeza de que um bom professor consegue ensinar qualquer coisa que pretender,
ele nos leva onde quiser (SNYDERS, 1993).
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CONCEITO DE AFETIVIDADE
Todos os nossos afetos podem se manifestar sob a forma de emoções ou sentimentos. No ambiente escolar as emoções e
sentimentos mais latentes se verificam nas
relações de afeto que se estabelecem entre
alunos e professores.
As emoções são aquelas expressões
acompanhadas de reações intensas e breves
do organismo, como o choro, a gargalhada, a
paixão. Já os sentimentos são mais duradouros que as emoções e não são acompanhados de reações orgânicas intensas, a amizade e a ternura são exemplos de sentimentos.
Essas manifestações fazem parte de
nossa vida psíquica e nos acompanham a
todo o momento e em todas as situações. Na
escola não é diferente e a aprendizagem depende em grande parte dessas relações afetivas estabelecidas entre professores e alunos.
Sigmund Freud (1856-1939) é o pai da
psicanálise e defensor do conceito de inconsciente. Segundo esse autor, o ser humano é
regido por forças que estão no seu interior e
que esse desconhece.
A vida psíquica não se resume aos fatores conscientes (percepção, atenção, memória, etc.), mas está apoiada em manifestações
inconscientes, sendo esse o objeto de estudo da psicanálise. Ao descobrir a existência
dessa instância, Freud retira do ser humano
a ideia de que este pode controlar totalmente seus atos e pensamentos, afirmando que
não somos senhores absolutos de nossos
próprios comportamentos.

Na Psicopedagogia o estudo das emoções só se justifica se ajuda a esclarecer as
relações durante o processo ensino aprendizagem. Como ciência nova e que bebe nas
fontes da Psicologia e da Pedagogia, podemos clamar a ajuda de ciências auxiliares
como a Psicanálise de Freud para aprofundar
nossa reflexão.
A psicanálise não trata diretamente das
emoções ou do desenvolvimento afetivo, mas
sim da constituição do sujeito e de suas transformações ao longo da vida, onde os afetos e
suas manifestações estão presentes.
Essa ciência interessa sobretudo, pelo
inconsciente, seu principal objeto de estudo.
Através dos conceitos da Psicanálise podemos refletir sobre as várias áreas do conhecimento humano.
Assim é com a Educação. Freud tem
poucos textos que abordam diretamente a
questão educacional, entre eles podemos
citar o interesse científico da psicanálise de
1913 e algumas reflexões sobre a psicologia
escolar de 1914, porém a educação e principalmente a relação professor aluno podem
ser percebidas através da Psicanálise.
No cotidiano escolar podemos perceber a carga de afetividade que interage de
forma positiva ou negativa na aprendizagem.
Percebemos que o aluno é um ser pensante
que vai construindo seu mundo e o conhecimento com sua afetividade, suas percepções,
sua expressão, imaginação e sentidos.
É importante destacar que a afetividade
não pode ser entendida apenas como contato
físico. Quando elogiamos um trabalho, reconhecemos o esforço do outro e o motivamos,
estamos estabelecendo uma ligação afetiva.
E é importante perceber que esta afetividade
não é unilateral.
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Quando citamos o elogio de um trabalho ou o reconhecimento do esforço, pode
nos vir à mente a imagem clássica do professor elogiando ou promovendo um aluno, mas
existe toda uma carga positiva de afetividade
que também se estabelece quando o aluno
discute a capacidade do professor, elogia
suas aulas, reconhece o esforço em proporcionar bom ambiente de aprendizagem, avalia
e motiva, estabelecendo assim uma relação
de troca.
É portanto pela afetividade que se pauta
todo cenário de relacionamento humano, e na
escola não poderia ser diferente. Esta afetividade e esta relação de troca criam ambientes sociais saudáveis. O conversar, o dialogar,
o ensinar e o aprender ganha um contorno
novo, os afetos contribuem para isto.

AFETIVIDADE E APRENDIZAGEM
O fortalecimento das relações afetivas entre professor e aluno contribui para o
melhor rendimento escolar? A afetividade é
pressuposto básico para a construção dos
conhecimentos cognitivos afetivos?
A afetividade é necessária na formação
de pessoas felizes, éticas, seguras e capazes
de conviver com o mundo que a cerca. No
ambiente escolar é além de dar carinho, é
aproximar se do aluno, saber ouvi-lo, valorizá-lo e acreditar nele, dando abertura para a
sua expressão. Carinho faz parte da trajetória,
é apenas o começo do caminho.
O olhar do professor para o seu aluno é
indispensável para a construção e o sucesso
da sua aprendizagem. Isto inclui dar credibilidade às suas opiniões, valorizar sugestões,
observar, acompanhar seu desenvolvimento
e demonstrar acessibilidade, disponibilizando
mútuas conversas.

Compreendemos a afetividade como
substância que nutre estas ações, e não puro
ato de menor idade. Para Jean Piaget (2001)
é irrefutável que o afeto desempenha um papel essencial no funcionamento da inteligência. Sem afeto não haveria interesse, nem necessidade, nem motivação.
Afirma Piaget (2001) que o afeto é uma
importante energia para o desenvolvimento
cognitivo e estudos que integram suas pesquisas e também de Freud, especificam que
a afetividade influi na construção do conhecimento de forma essencial através da pulsão
de vida pela excelência. (PIAGET, 2001).

O QUE A CRIANÇA PODE APRENDER
É necessário proporcionar a interação
com as diversas manifestações culturais e
artísticas. O que a criança produz não é arte,
propriamente, no sentido em que consideramos arte nos dias atuais, ou seja, no sentido
em que os artistas produzem, mas certamente é uma atividade criativa da mais alta relevância para sua formação. Tais atividades
trazem um elemento sensível fundamental ao
desenvolvimento da imaginação e da criação.
A criação precisa de uma condição
indispensável: LIBERDADE. As atividades
propostas não devem ser obrigatórias, mas
isso não significa que o professor não possa
propor algo, pelo contrário, suas intervenções
são de extrema importância no momento da
criação, pois o interessante não é o produto
acabado, mas o envolvimento no processo de
criar e de inventar.
Na experiência com as linguagens artísticas, as crianças devem construir conhecimentos necessários para o desenvolvimento
de seu próprio percurso criativo como:
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• Deparar-se com problemas estéticos
e desenvolver estratégias para solucioná-los;
• Dominar procedimentos básicos de
matérias e meios específicos;
• Deparar-se com as dificuldades
que a execução de uma ideia causa como: equilibrar formas em um
móbile;
• Lidar com imprevistos de criação e
assimilá-los na construção de um
novo projeto, de uma nova ideia;
• Ampliar seu repertório de imagens,
músicas, movimentos, enredos apropriando-se dessas referências culturais em seu próprio processo de
criação;
Ter experiências de fruição e apreciação de arte nas diferentes manifestações a
fim de ampliar sua própria experiência sensível, pensar sobre o novo e usar aprendizado
em sua criação (GADOTTI,1996).

CONTRIBUIÇÕES DA BRINCADEIRA
PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO
AFETIVO
Existem inúmeros autores que dialogam
nessa interface, tais como o filósofo, psicólogo, médico e político francês Henri Paul Hyacinthe Wallon (1879/1962).
Foi devido ao seu trabalho como médico na guerra e em instituições psiquiátricas
que paralelamente alicerçou seu interesse
pela psicologia da criança, pois queria compreender a origem dos processos psicológicos humanos, desta forma, se tornou o primeiro teórico a reconhecer a importância da
afetividade no ensino infantil.

Com a realização desta pesquisa, investigamos as possibilidades pedagógicas e os
benefícios que as brincadeiras de roda levam
para as crianças na educação infantil, pois
dessa maneira o aluno vai se desenvolver nos
aspectos físico, social, afetivo e psicológico,
assim como é citado na versão atualizada da
BNCC.
Como lembra VYGOTSKY (1980), citado em MENEZES (2016), a brincadeira cria
na criança uma nova forma de desejo, lhe
ensina a relacionar as suas vontades a um eu
fictício ao seu papel na brincadeira e a suas
regras. Dessa maneira, as maiores aquisições
de uma criança são conseguidas no brinquedo, aquisições que no futuro serão utilizadas
na ação da realidade.
Para Wallon, no processo de aprendizagem não há verdades absolutas mas possibilidades e direções, ele defende que o desenvolvimento humano se liga ao meio em que
este está submergido nos seguintes aspectos: afetivo, cognitivo e motor, ou seja, não
separa o biológico e o social por considerar
que ambos se complementam, principalmente no que tange às relações recíprocas.
Em sua teoria do desenvolvimento, ele
estabeleceu que a criança passa por 05 estágios, que são definidos por: Impulsivo emocional (0 a 1 ano), Sensório motor (1 a 3 anos),
Personalismo (3 a 6 anos), Categorial (6 a 11
anos) e Puberdade (Após 12 anos). Wallon
acreditava que o comportamento aprendido
não é extinto, mas integrado ao posterior. Enfim, suas teorias deixaram marcas no pensamento pedagógico, uma vez que a afetividade
não era considerada dentro do processo da
educação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se com este trabalho que a afetividade é algo que nasce conosco e nos acompanha por toda a vida, desta maneira é essencial que este sentimento seja vivido com intensidade todos os dias, seja na vida social, familiar e inquestionavelmente na escola, pois o
aspecto afetivo, paralelamente com a cognição, são os protagonistas para a aprendizagem e
desenvolvimento da pessoa em construção que são as crianças das creches e pré-escolas.
Foi possível compreender que omitir ou desvalorizar a afetividade na vida escolar ocasionará malefícios para a vida dos educandos. Percebeu-se claramente o quanto o comportamento e maneira que o professor dedica aos seus alunos interfere de forma única na vida
e no modo de aprender das crianças.
Acreditamos que os professores precisam dar limites, ensinar, quando necessário repreender, porém com respeito, com afeto e com empatia, porque todos os professores já
foram alunos e sabem muito bem que uma repreensão colocada no momento certo e com
afeto ensina, já uma repreensão de maneira brusca pode gerar um aluno medroso, inseguro
e envergonhado.
Mesmo sabendo da importância da afetividade, aqui ressaltada, infelizmente muitas
escolas e professores ainda priorizam o aspecto cognitivo e não querem ou não sabem trabalhar a afetividade.
Com isso, se espera que os docentes tenham um olhar mais amplo, mais humano sobre
a educação das nossas crianças e descubram a importância da afetividade e a contribuição
que esse aspecto quando bem trabalhado pode propiciar na vida dos nossos futuros cidadãos.
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DIVERSIDADE, ARTE E CULTURA AFRICANA E INDIGENA NAS
ESCOLAS
RESUMO: Este artigo trata de um estudo sobre a cultura e a arte africana e indígena nos contextos
escolares. Para tanto busca abordar conceitos relacionados ao trabalho com artes na escola e
aspectos da cultura africana e indígena nestes contextos de aprendizagem. Temos como objetivo
geral abordar os principais conceitos sobre o trabalho com arte e cultura africana e indígena na
escola e como objetivos específicos apresentar aspectos da legislação sobre os temas, abordar o
trabalho com questões relacionadas à diversidade na escola e apresentar os principais conceitos
sobre tais culturas e manifestações artísticas. A implementação dos conteúdos de história e
cultura afro-brasileira e africana não depende somente da reinvenção dos currículos nas escolas,
é preciso um trabalho de reformulação dos projetos curriculares dos cursos de formação de
professores, graduação e licenciaturas. No caso do professor de história especificamente, deve
abordar uma formação que contemple as demandas atuais sobre tais questões e que tragam
uma formação conscientizadora que possa auxiliar na propagação dos conhecimentos sobre as
diferentes culturas e manifestações artísticas de tais povos.

Palavras-chave: Diversidade; Arte Africana; Cultura; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

O

tema central deste estudo trata do tema diversidade e arte. Para tanto busca
abordar conceitos relacionados ao trabalho com artes na escola e aspectos
da cultura africana e indígena nestes contextos de aprendizagem. Temos como
objetivo geral abordar os principais conceitos sobre o trabalho com arte e cultura africana e
indígena na escola e como objetivos específicos apresentar aspectos da legislação sobre os
temas, abordar o trabalho com questões relacionadas à diversidade na escola e apresentar
os principais conceitos sobre tais culturas e manifestações artísticas.
Torna-se de fundamental importância o trabalho com tais temas na escola e reconhecer
a história e a cultura de tais povos é uma das maneiras de abordar a diversidade do povo
brasileiro e resgatar a sua identidade, valorizando os costumes e as heranças deixadas por
estes povos. A abordagem do tema diversidade bem como a forma como o trabalho com as
diferentes culturas são desenvolvidas no contexto educacional, torna-se extremamente relevante como justificativa para esta pesquisa.
A implementação dos conteúdos de história e cultura afro-brasileira e africana não depende somente da reinvenção dos currículos nas escolas, é preciso um trabalho de reformulação
dos projetos curriculares dos cursos de formação de professores, graduação e licenciaturas.
No caso do professor de história especificamente, deve abordar uma formação que contemple
as demandas atuais sobre tais questões e que tragam uma formação conscientizadora que
possa auxiliar na propagação dos conhecimentos sobre as diferentes culturas e manifestações
artísticas de tais povos.
Desde a promulgação da Lei 10.639/03 foram trazidos diversos questionamentos sobre
a abordagem do tema das relações étnico-raciais na escola e de que forma os educadores
podem abordar o trabalho com tais temas na escola, cumprindo com o disposto na legislação e efetivamente buscando formas de consolidação das interações no âmbito escolar com
práticas que levem ao respeito à diversidade e a tolerância às diferenças.
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ARTE E CULTURA AFRICANA E
INDÍGENA NO CONTEXTO ESCOLAR
[...] além de apresentar ao educando a
cultura civilizacional do continente africano como dinâmica e plural, o educador
deve proporcionar uma compreensão
desse dinamismo considerando a organização política antecedente à diáspora
africana e a divisão geográfica gerada
pela partilha da África, ou seja, os reinos,
impérios, cidades-estados e territórios étnicos, que tinham fronteiras bastante fluidas dependentes do nível de autoridade
dos governantes: expressões que não designam, portanto, um Estado político nos
padrões ocidentais (ANJOS, 2005 p.171).

A existência de legislações específicas
para os temas tratados neste estudo contribuem para que uma nova escola seja construída, uma escola que consiga respeitar o
desejo dos povos indígenas para que a educação valorize a sua cultura e traga o acesso
aos conhecimentos dos diferentes grupos da
sociedade. É importante que surjam novas
práticas pedagógicas para atender as demandas educacionais e promover aprendizagens
significativas.
A valorização da expressão infantil em
artes passa a ser discutida na semana de
Arte Moderna em 1922 onde os modelos de
educação técnica voltados para o trabalho
com desenho clássico e geométrico são contestados.
Mário de Andrade em seu curso de filosofia e história da arte contribuiu para que as
produções das crianças fossem vistas com
novos critérios sob a ótica da filosofia e da
arte e em seus artigos de jornal contribuiu
para a valorização das atividades artísticas
da criança como linguagem.

Na década de 1960 e 1970 foram publicados alguns livros que traziam o conteúdo
de artes plásticas e as técnicas utilizadas. Na
época da ditadura o ensino e a prática de
arte se baseiam em temas e desenhos com
temáticas voltadas a comemorações cívicas
e religiosas. A Lei de Diretrizes e Bases (LDB)
5692/71 instituiu a Educação Artística no currículo e reunia os diferentes tipos de linguagem, porém esta lei não previa a formação e
a qualificação dos professores.
Com a Reforma Educacional de 1971
foi estabelecido a prática da polivalência no
ensino de artes e as artes plásticas e cênicas
passaram a ser ensinadas por um professor
de primeiro grau. Foram criados os cursos de
licenciatura em educação artística com duração de dois anos para preparar esses professores polivalentes. Com a LDBEN 9394/96 a
denominação de Educação Artística foi trocada por Ensino da Arte, assim, a Arte passa a
ser entendida não mais como uma atividade
e sim como uma forma de conhecimento.
A presença cada vez mais visível e marcante de lideranças indígenas, tanto nos
cenários políticos nacionais como internacionais, demonstra a vitalidade desses
povos e seu desejo de fortalecer sua
identidade e, onde possível, suas tradições e práticas culturais, em um mundo
cada vez mais marcado pela globalização, mundialização do mercado e integração na comunicação. Paradoxalmente, a
diversidade das culturas e a riqueza de
conhecimentos, saberes e práticas, tantas
vezes negadas pelo saber hegemônico e
pelo poder autoritário, são hoje reconhecidas e valorizadas, abrindo espaço para
a aceitação da diferença e do pluralismo
(BRASIL, 1998, p. 30).
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Os povos indígenas têm intensificado
as suas lutas no sentido de que o reconhecimento das suas maneiras de organização,
das suas tradições e valores sejam fortalecidos e possam ser garantidos. A abordagem
no âmbito escolar e a extensão das políticas
educacionais para esses povos contribuem
para que eles se apropriem e que a sua cultura e identidade seja reconhecida. É preciso
a garantia de associações entre a escola e
a sociedade, provendo projetos sociais que
reconheçam a importância destes povos e dê
autonomia quando a educação for direcionada aos povos indígenas. Desta forma contribuirão para a democratização do acesso e
das relações em nossa sociedade.
As artes dos povos de etnias africanas
relacionam intimamente o objeto com a
vida social. A própria constituição da arte
está intimamente ligada à coletividade e
ao uso simbólico de um objeto como efígie, como ícone durante uma atividade
performática: a arte da África negra tradicional, presente em objetos de uso cotidiano e no universo performático música
e dança vai além da expressão artístico
estética, estando o artista e sua produção
a serviço da comunidade (SOUZA, 2005
p. 143).

Não necessariamente devemos esperar
que todos os conteúdos sejam produzidos pelos indígenas, para que contenham informações corretas e adequadas, há muitos escritores que possuem o conhecimento sobre estes
povos e buscam constantemente atualizar os
seus conhecimentos neste sentido. A discussão sobre apropriação cultural vai muito além
disto, os conteúdos devem ser pensados evitando os equívocos que vinham ocorrendo
sobre tais conteúdos e conhecimentos.

Oliveira (2012) afirma que as propostas
curriculares são frutos das discussões e das
demandas da sociedade, o aumento das práticas emancipatórias pode contribuir para que
sejam legitimados as abordagens e práticas,
com a incorporação de conceitos e conteúdos que valorizem a formação e constituição
da cultura do povo brasileiro.
Listamos algumas questões que podem
ser trabalhadas a partir da literatura indígena:
• Mitologia, fábulas e narrativas, trazendo a
visão simbólica e uma narrativa que transmita
valores sociais, éticos e culturais. • Meio Ambiente, buscando uma visão de pertencimento
e cuidado com os lugares. • Jogos e brincadeiras, com o enfoque voltado às interações
que acontecem na aldeia e como ocorrem as
relações entre as crianças. • Ritos e rituais do
cotidiano indígena, que abordam diferentes
momentos da vida destes povos. • Velhos,
idosos e sábios com a importância da convivência dos mais velhos com as crianças e
seus ensinamentos. • Papéis sociais, retratando a convivência na aldeia e os costumes
vivenciados ali. • Culinária e saúde com elementos da cultura destes povos.
Funari (2011) traz as características que
podemos encontrar na Arte Africana são:
Energia Vital: Refere-se à afirmação de
que existe uma energia chamada ser-vital, as
obras de arte caracterizam uma energia cativa
disponibilizada para ser usada por todo grupo. Aqui a forma não é apenas a aparência
sensível do conteúdo, ela se torna o próprio
conteúdo. O objeto materializa o imaterial.
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O Belo: Estudos comprovam que as
populações africanas desenvolveram um
apurado senso observador e crítico da forma. Porém o Belo é associado a noções de
Bem, Verdadeiro e Perfeito. Uma estátua, por
exemplo, será bela por suas linhas, volume
e dimensões, se também for verdadeira, por
sua natureza ontológica e boa, nesse caso,
se ela servir aos propósitos de sua função.
O papel do artista: A arte para o africano
não é apenas objeto de contemplação estética, mas sempre uma força que desencadeia
comportamentos, sentimentos e sensações.
O artista tem a função de transformar o Kintu
(madeira, argila, ferro) em Kuntu (sentimentos,
sensações, fruições).
Significação e Comunicação: Não é
possível compreender o contexto e a ancestralidade do artista sem uma análise da obra
e de como ela foi construída. Religiosidade:
A arte africana, muitas vezes tem como inspiração a crença e a religiosidade.
Acesso restrito às obras: Outro traço
marcante da arte africana tradicional está em
sua exposição. Muitas de suas obras, por serem de caráter religioso e ritualístico, têm seu
acesso restrito a pessoas especializadas e iniciadas, ao contrário das de origem ocidental
que em sua maioria são exibidas para um público que tem a possibilidade de observá-las.
Estética (visão ocidental): As obras de
arte africanas tradicionais não se enquadram
nos padrões estéticos ocidentais. De acordo
com esse padrão, podem ser consideradas
apenas primitivas, especialmente devido à
ausência de liberdade, consequência da presença religiosa e seus segredos.

O RESPEITO À DIVERSIDADE E A
CULTURA NAS PRÁTICAS ESCOLARES
A superação do distanciamento da escola relativamente aos conteúdos de história e cultura afro-brasileira e africana virá
com as seguintes medidas: abordagem
da história da África no mesmo nível de
profundidade com que se estuda a história europeia e suas influências sobre o
continente americano; a segunda passa
por historicizar o processo de racialização dos negros nas Américas, em suas
relações com a memória da escravidão, e
suas implicações em termos de definição
de direitos civis nos países do continente; a terceira, incorporar, à formação de
professores, a historiografia mais recente
sobre a história da escravidão no Brasil; e,
por fim, a quarta, de forma mais incisiva,
incorporar à formação de professores do
ensino fundamental as novas pesquisas
que abordam, historicamente, experiências concretas de criação e de transformações culturais identitárias, na experiência da diáspora africana (MATTOS, 2003,
p. 127-136).

A Lei 10.639/2003 faz parte das Políticas de Ações Afirmativas para as Populações
Negras, mesmo que o professor apareça no
final deste processo, também se torna parte responsável pela implementação de tais
ações. O poder público, Estados e Municípios
com os respectivos órgãos de educação, são
responsáveis em garantir as condições ideais
para que os professores possam cumprir com
as suas obrigações neste processo. A produção de materiais adequados, a formação
docente constante e a implementação de tais
políticas visam contribuir para que a lei seja
cumprida.
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A implementação dos conteúdos de história e cultura afro-brasileira e africana não
depende somente da reinvenção dos currículos nas escolas, é preciso um trabalho de
reformulação dos projetos curriculares dos
cursos de formação de professores, graduação e licenciaturas. No caso do professor de
história especificamente, deve abordar uma
formação que contemple as demandas atuais sobre tais questões e que tragam uma
formação conscientizadora que possa auxiliar
na propagação dos conhecimentos sobre as
diferentes culturas e manifestações artísticas
de tais povos.
Dentro de um panorama de luta por direitos humanos e sociais é que essa "escola
indígena", ou "escola para os índios", começou a ser pensada. Foi reconhecida
a relação da educação com o direito de
se apresentarem as várias culturas e experiências sociais e políticas dos povos
indígenas, e os problemas decorrentes
do seu contato com a sociedade mais
ampla. Eram os primeiros sinais de oposição à política educacional governamental
de base integracionista. A partir dos anos
80, sucederam-se projetos alternativos de
educação escolar indígena, movimentados por ideias tornadas parâmetros de
trabalho para consolidar políticas públicas
nessa área (BRASIL, 1998, p. 27).

As políticas voltadas à educação dos
negros devem garantir o sucesso e a valorização de sua cultura, promovendo formas
de relacionamento que respeite à diversidade
cultural, artística e histórica e que seja amplamente discutida por profissionais e professores capacitados, implicando assim, em
atitudes afirmativas, de reconhecer e valorizar
as diversas culturas e as diferentes etnias que
existem na escola. Bem como, aos alunos
brancos e de outras etnias, promover o conhecimento e o acesso às diferentes manifestações culturais existentes.

Quando a criança passa a ser representada nos materiais trabalhados na escola
e é capaz de encontrar as suas características ali presentes, a sua autoestima é elevada
e a formação de sua identidade também é
influenciada. É importante que os materiais
trabalhados tragam afirmações positivas em
relação ao negro, em que a criança seja capaz de identificar-se em diferentes papeis e
não somente em posição de inferioridade ou
estereotipada. Normalmente, a criança negra
apresenta dificuldade em auto afirmar-se e
não consegue perceber a sua representação
nos diferentes contextos abordados na escola.
No contexto educacional temos diferentes realidades e diferentes culturas, abrangendo toda a diversidade, neste sentido, a escola
deve proporcionar uma educação voltada à
diferença, diversidade e pluralidade, nos mais
diferentes aspectos, religioso, cultural, étnico,
etc., oportunizando aos estudantes o conhecimento das diversas manifestações culturais,
ampliando o respeito e a valorização, contribuindo para a formação de um ambiente
aberto à diversidade e ao respeito ao próximo.
Os conteúdos de história e cultura afro-brasileira e africana devem ser abordados
nos diferentes níveis de escolarização, desde
a educação infantil até o nível superior, com
diferentes abordagens, buscando sempre a
conscientização, conhecimento e valorização
de tais culturas. Para as crianças menores,
o trabalho com histórias infantis e arte são
enriquecedores e para os maiores podemos
abordar textos literários, documentos, obras
de arte e aspectos históricos com a visão que
merece ser abordada, ressaltando os aspectos positivos e as contribuições de tais povos
para a formação da cultura brasileira.
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A Lei 10.639/2003 (Brasil, 2003), à medida que institucionalizou o ensino de
história e cultura afro-brasileira e africana
no currículo escolar vem, provocando mudanças no cotidiano da escola da educação básica, sobretudo porque docentes
passaram a questionar suas práticas e a
rever tanto o currículo com que até então
trabalhavam como, por extensão, o material didático. O propósito das mudanças é
atender às demandas colocadas por essa
lei, o que nem sempre se faz a contento.
Pesquisadores discutem sobre as experiências desenvolvidas por professores/
as em sala de aula e apontam a relação
entre a implementação dessa lei e a efetivação da educação étnico-racial como
processo em construção (CHAGAS, 2017,
p. 80).

Oliveira (2012) afirma que apesar da
obrigatoriedade da lei, as escolas nem sempre dão conta dos conteúdos do ensino de
história e cultura afro-brasileira e indígena, os
conteúdos não fazem parte do cotidiano da
sala de aula. A escola deve cuidar para a
construção de um currículo que abarque tais
temas e concepções e conceba professores
e alunos como autores dos currículos que são
permeados na escola.
Chagas (2017) afirma que mesmo
depois de anos da promulgação da Lei
10.639/2003, ainda existem muitos desafios
para os docentes, para que sejam implementados os conteúdos de história e cultura afro-brasileira e indígena no currículo. É preciso
quebrar os paradigmas do eurocentrismo que
os conteúdos tradicionais trazem e contribuir
para que os conteúdos desta lei sejam realmente efetivados nas práticas escolares e
contemplados no currículo escolar.
Para compreendermos a educação para
a diversidade étnico racial é preciso conhecer
as definições e conceitos sobre o tema, destacamos alguns destes termos:

As Ações Afirmativas são medidas utilizadas para acabar com as desigualdades que
são produzidas e reproduzidas com o passar
dos tempos, essas ações tem por objetivo
a garantia de igualdade e de oportunidades
além de tratamento igualitário às minorias.
A Democracia Racial propõe que diferentes grupos étnicos vivem em situação de
igualdade social, racial e de direitos. O mito
da democracia racial se trata de uma ideologia que nega a discriminação e o preconceito
racial.
A Discriminação Racial é uma ação ou
atitude contra uma pessoa ou grupo de pessoas em virtude de sua raça ou de sua cor.
O Multiculturalismo pode ser definido como
a coexistência de várias culturas no mesmo
espaço.
O Preconceito pode ser definido como
a opinião que se emite sobre alguém baseada em estereótipos, de maneira negativa e
o preconceito racial se refere a um grupo de
etnia diferente. O Racismo é o preconceito
extremo contra pessoas de uma raça ou etnia
diferente e em nossa legislação é considerado um crime.
Os educadores e demais profissionais
envolvidos no processo educacional devem
atuar em conjunto e contribuir para a diminuição de práticas discriminatórias, abordando
e discutindo as diferentes culturas, diferentes
religiões, diferentes raças e etnias, dentre
outras especificidades e diferenças que são
contempladas no ambiente educacional.
A escola, em todos os seus níveis de
ensino e modalidades deve atuar para promover uma educação voltada para a valorização das pessoas, formação de valores e
comportamentos sociais livres de preconceito
e intolerância. A educação escolar deve estar
pautada na tolerância e no respeito às diferenças, contribuindo para a quebra de estigmas,
estereótipos e preconceitos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os professores e profissionais da área educacional têm um grande desafio no sentido
das abordagens e do trabalho com as diversas culturas, diferentes religiões, diferentes raças
e etnias, dentre outras especificidades e diferenças que são contempladas no ambiente educacional. O trabalho com as Artes Visuais deve respeitar as peculiaridades dos estudantes
e favorecer o processo de criação dos mesmos, o educador deve intervir proporcionando o
contato com diferentes objetos agindo de forma intencional com o intuito de enriquecer a ação
desenvolvida pelos educandos.
Até o final do século XVIII, a arte africana era excluída da história universal, consequência do desconhecimento de sua cultura, além disso, havia o interesse do colonizador em
julgar os povos africanos como, selvagens e anarquistas, assim, as manifestações artísticas
desses mesmos povos eram minorizadas e consideradas sem valor, considerando o que se
acreditava ser belo e artístico nos padrões estabelecidos pelos europeus.
O professor deve ao trabalhar os temas relacionados à cultura e a arte africana ou indígena deve evitar visões com estereótipos e visões que envolvam preconceitos, que foram
difundidas na educação escolar durante anos, em que o modelo europeu sempre foi considerado superior aos modelos de outras raças, seja em relação à cultura, a origem, a religião, etc.
Além de formação específica, o educador deve posicionar-se criticamente na abordagem destes temas e conteúdos contribuindo para efetivar o contido na Lei 10.639/03 e nas
Diretrizes Curriculares Nacionais, que traz diretrizes para formar alunos conscientes, capazes
de valorizar e reconhecer as diversidades e diferenças presentes na escola, eliminando as
formas de preconceito, seja ele de qualquer espécie.
Os conteúdos de história e cultura afro-brasileira e africana devem ser abordados nos
diferentes níveis de escolarização, desde a educação infantil até o nível superior, com diferentes abordagens, buscando sempre a conscientização, conhecimento e valorização de tais
culturas. Para as crianças menores, o trabalho com histórias infantis e arte são enriquecedores
e para os maiores podemos abordar textos literários, documentos, obras de arte e aspectos
históricos com a visão que merece ser abordada, ressaltando os aspectos positivos e as
contribuições de tais povos para a formação da cultura brasileira.
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A PRÁTICA DE JOGOS PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA
RESUMO: O presente artigo visa analisar por meio da prática do uso de jogos, o desenvolvimento
dos alunos com necessidades especiais, visto que estes alunos precisam de metodologias e
didáticas que consigam atingir suas capacidades cognitivas e físicas, através do jogo, o lúdico,
se faz presente na vida dos alunos que usá-los para os fins educativos, tornando-se assim
imprescindíveis para que ampliem toda a capacidade que esses alunos tenham e possam adquirir
através deste instrumento.

Palavras-chave: Educação; Ensino Aprendizagem; Jogo; Didática.
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INTRODUÇÃO

O

s jogos infantis são sinônimos de atividade, desenvolvimento e preparação para
a vida adulta. Eles são uma fonte de autoafirmação, motivação, satisfação e interação social. No caso de crianças com algum tipo de deficiência, todos esses
benefícios são multiplicados, de modo que o jogo se torna uma área ocupacional essencial
para seu desenvolvimento social, cognitivo, sensorial, prescritivo, afetivo e comunicativo.
E tudo isso sem esquecer que jogos para deficientes também são ferramentas fundamentais para atingir objetivos educacionais. No entanto, as crianças com deficiência muitas
vezes encontram dificuldades no jogo se os brinquedos comercializados não estão adaptados
às suas necessidades, ou quando jogam jogos em grupo.
Por outro lado, e por causa da grande diversidade de deficiências (motor, cognitivo,
sensorial, perceptivo, relacional), é difícil estabelecer diretrizes globais para definir jogos para
deficientes que sejam aconselháveis para cada faixa etária e em última instância profissionais
(médicos e especialistas) e familiares são os que detectam as características e necessidades
de cada criança.
Idade e tipo de deficiência são fundamentais na escolha de brinquedos e jogos. Em casos de deficiência motora, por exemplo, a acessibilidade em brinquedos para bebês é bastante
alta porque, em tenra idade, a mobilidade de bebês com ou sem deficiência é semelhante, mas
isso diminui à medida que aumenta a idade em que os brinquedos e jogos são direcionados.
Note-se também que, com algumas deficiências, as crianças têm diferentes ritmos de
aprendizagem, por isso é importante questionar as indicações relativas à idade de acordo
com casos específicos.
Desta forma, procurar apontar aqui neste trabalho como se pode trabalhar com os alunos
com deficiência referenciando jogos e também brinquedos que auxiliem no desenvolvimento
destes alunos.
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CONCEITUANDO OS JOGOS
O conceito de jogo, e o que isso implica,
podem ser definidos por diferentes autores.
De acordo com Gutierrez Fresneda (1997) O
jogo permite a aquisição de conhecimentos e
a transição do concreto para o abstrato, a formação de caráter e hábitos da criança, a afirmação da sua personalidade e também ajuda
a desenvolver a imaginação e enriquecer os
elos e suas manifestações sociais, por meio
do jogo, as crianças começam a entender
como as coisas funcionam, o que pode ou
não ser feito com elas, e também descobrem
a existência de diferentes regras de causalidade, probabilidade e comportamento que
devem ser aceitas e se elas quiserem que
outras brincam com elas.
Podendo definir o jogo como uma "atividade global e integradora, na qual a criança se sente parte importante no processo de
ensino-aprendizagem, uma vez que parte de
uma realidade próxima a ela e de suas experiências mais significativas”.
O jogo é uma das primeiras línguas
e uma das primeiras atividades através das
quais a criança conhecerá o mundo físico,
natural e social ao seu redor.
Segundo Huizinga, (1972) ,
O jogo é uma ação ou ocupação livre
que se desenvolve dentro de certos limites temporais e espaciais, de acordo
com regras absolutamente obrigatórias
e ao mesmo tempo livremente aceitas;
ação que tem o fim em si mesmo e que é
acompanhado de tensão e alegria e com
a consciência de ser diferente do que é
na vida cotidiana (HUIZINGA, 1972, p 4344).

Com base nessas definições, pode-se
realizar uma intervenção educativa na qual
predomina o valor lúdico e divertido do jogo,
desenvolvendo e aprimorando a aprendizagem de meninos e meninas. Além disso, é
importante dar informações às famílias sobre
a importância do jogo motor e o perigo que
outros jogos podem trazer, não tão educacionais, e ao mesmo tempo violentos, como
jogos virtuais de consoles de vídeo.
Essa invasão tecnológica está colocando em risco a sobrevivência dos jogos tradicionais, por isso é importante que, a partir
de nosso trabalho como professores, efetivar
propostas que permitam aos nossos alunos
conhecer o modo como ocupam seu tempo
de lazer, tanto meninos quanto meninas.
Segundo Trigueros (1998) entende-se
que os jogos tradicionais são aqueles que
são transmitidos de geração em geração e
podem ser considerados específicos ou não
de um lugar específico.
Para Padilla (1990), os jogos tradicionais são aqueles que estão presentes em
nossa sociedade atual há muito tempo. Estes
passam de geração em geração através da
transmissão familiar feita de avós para pais
e de pais para filhos. Os jogos tradicionais
têm características comuns entre as quais se
pode destacar o seguinte:
Eles passam de geração em geração;
eles trazem a criança para mais perto de
sua herança cultural e permitem que eles
conheçam outras culturas; eles não exigem muito material, nem mesmo nenhum;
eles são simples em relação às regras
que os governam, para que possam ser
memorizados rapidamente; eles permitem
a participação de todas as pessoas sem
fazer distinção de idade (PADILHA,1990
p.45).
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Tem capacidade para o desenvolvimento de atenção e também de habilidades sociais. O prazer de conhecer outras pessoas
predominância da sociomotricidade antes da
psicomotricidade. O prazer de compartilhar
experiências motoras de interação motora.
São jogos em que é necessário intervir com
colegas e adversários, para que o diálogo
interpessoal apareça como a principal "linguagem" dessas práticas de direção. Esta seção
é de grande interesse para promover relacionamentos e coesão de grupo entre estudantes que vêm de diferentes regiões ou culturas.
Existe também o prazer de compartilhar
e competir. Nos jogos tradicionais há um equilíbrio ou mesmo uma predominância de jogos
que não levam em conta o resultado é que
não distinguem os jogadores em vencedores
e perdedores.
Jogos sem vitória estão associados a
redes de comunicação motora com estruturas
originais, em que um jogador pode passar de
companheiro de equipe a adversário, de ir a
equipe para se opuser; Também é possível
identificar jogos nos quais os papéis estão
continuamente mudando, e até mesmo jogos
nos quais não é possível diferenciar entre os
oponentes. (PADILHA,1990).
Por outro lado, os jogos também estão
localizados em que se sabe como obter a
vitória antes dos outros. No entanto, os critérios utilizados podem ser muito variados:
conclusão por pontos (pontuação limite); conclusão pela realização da tarefa motora (por
exemplo, depois de dar certo número de voltas, de saltos, lançamentos etc.); conclusão
por tempo (este critério aparece em menos
ocasiões); conclusão combinando os critérios
acima; rescisão por outras causas externas.

INTEGRANDO ALUNOS COM
NECESSIDADES ESPECIAIS
A integração de alunos com necessidades educacionais começou em diferentes
países nos anos 1960, dentro de um movimento social de combate aos direitos humanos, especialmente os mais desfavorecidos.
O argumento essencial para defender a integração tem a ver com uma questão de justiça
e igualdade.
A Declaração dos Direitos Humanos,
professa que todos os alunos têm o direito de
ser educados em um contexto normalizado
que garanta a sua futura integração e participação na sociedade. O direito à igualdade de
oportunidades também é amplamente aceito,
mas está longe de uma realidade e que a
igualdade de oportunidades não significa tratar as pessoas da mesma forma, mas para
dar a todos o que precisam com base em
suas características e necessidades individuais.
Uma das razões por que a integração se
coloca é a falta de salas de aula de educação
especial em que é fornecida tradicionalmente
a educação para os alunos com dificuldades
durante todo o dia na escola. Estas salas de
aula foram fechadas, pois nem sempre conseguiram o objetivo que foi proposto e o fato
de que havia de parar de fazer-lhes uma elevada percentagem de alunos que falharam na
escola de ensino comum.
Em muitos casos, as escolas foram
preenchidas com crianças que tiveram dificuldades devido a uma "falha da escola regular". Portanto, que o processo de integração
educacional tem sido uma preocupação central em converter a Educação Especial para
apoiar a educação das crianças em idade
escolar comum em movimento, em muitos
casos, a metodologia adequada à educação
especial para a escola regular.
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Nessa perspectiva, ajustes e adaptações foram feitos apenas para alunos rotulados como "especiais" e não para outros alunos da turma. Desde a promulgação da LOE
em 2006 pôs em evidência a necessidade de
transformar as nossas escolas na chamada
escola inclusiva envolvendo substancialmente modificar a estrutura, o funcionamento e
abordagem pedagógica da sala de aula para
dar resposta às necessidades educacionais
de cada um dos alunos, para que todos sejam bem-sucedidos em sua aprendizagem e
participem em condições de igualdade.
Na escola inclusiva, todos os alunos
beneficiam de um ensino adaptado às suas
necessidades e não apenas àqueles com necessidades educativas especiais. A educação
inclusiva busca a igualdade de oportunidades,
o direito universal à educação e integração social dos setores desfavorecidos, é, portanto, a
manutenção de um compromisso com a igualdade de oportunidades à educação para todos
os alunos (LUQUE; TORREBLANCA, 2007),
A inclusão envolve não apenas uma forma
de entender a educação e a prática educativa,
mas nós o entendemos como um comportamento e, portanto, como uma maneira de entender a
vida (LUQUE; TORREBLANCA, 2007,p. 67).
O conceito de inclusão é mais amplo do
que a integração e parte de uma suposição diferente, porque está relacionado à própria natureza da educação. A inclusão implica que todas
as crianças de uma determinada comunidade
aprendam juntas, independentemente de suas
condições pessoais, sociais ou culturais.
O objetivo é conseguir uma escola na
qual não haja requisitos de entrada ou mecanismos de seleção ou discriminação de
qualquer tipo; uma escola que altere substancialmente a sua estrutura operacional e abordagem pedagógica para atender às necessidades educacionais de todos e cada um dos
estudantes, incluindo aqueles com deficiência.
Enquanto em integrar a ênfase está na
adaptação de ensino de acordo com as ne-

cessidades específicas das crianças integradas, incluindo o foco é a transformação da organização e da escola de resposta educativa
que acolha a todas as crianças sendo bem
sucedido em sua aprendizagem.
Consequentemente, esta forma de entender que a educação implica, entre outros,
uma mudança na metodologia e organização
para responder aos seus alunos e sua diversidade e evitar, desta forma, a exclusão educacional e social, desta forma participar em
igualdade de condições. Portanto, esses aspectos são essenciais para o bom desenvolvimento da educação inclusiva, permitindo que
os professores realizem diversas atividades
nas quais todos os alunos possam participar,
sejam quais forem suas necessidades.
Segundo Rosamilha (1999), os centros
educacionais e o corpo docente se tornaram
um lugar e agente de pesquisa privilegiado.
Isso ocorre porque a escola se tornou um lugar
onde você pode observar a evolução da sociedade e as várias mudanças que ocorrem nela.
As famílias e o ambiente social em que
nossos alunos vivem influenciam, juntamente
com a escola, o desenvolvimento de cada
um deles. Portanto, é muito importante que,
ao planejar o curso, seguindo o modelo inclusivo, procure momentos em que os pais
possam participar ativamente com os alunos
nas atividades e celebrações que organiza.
Podem celebrar jogos, ginástica, dias de
esportes, competições e etc. nas quais mães,
pais, avós ou outras pessoas fora da escola
podem contribuir com sua experiência. Essas
atividades participativas, que podem ser feitas
em sala de aula ou em qualquer outro ambiente
dentro ou fora da escola, transforma a escola em
uma comunidade que aprende de forma flexível
respondendo à diversidade existente dentro do
grupo de alunos. O jogo, e especificamente os jogos populares e tradicionais, nos oferecem uma
grande oportunidade de colocar em prática esse
tipo de ação inclusiva. Neste contexto, colocamos a experiência que propomos realizar com os
alunos e suas famílias durante quatro semanas.
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O PAPEL DO EDUCADOR NOS JOGOS
PARA OS ALUNOS COM DEFICIÊNCIAS
Pode-se definir a educação como,
um direito de cidadania incorporada no reconhecimento de uma profissão de caráter
pedagógico, gerando contextos educativos
e de mediação e ações de formação, que
são âmbito da competência profissional do
educador, permitindo que a incorporação
do tema da educação para a diversidade de
redes sociais, entendida como o desenvolvimento da sociabilidade e movimento social,
a promoção cultural e social, entendida como
abrindo possibilidades para a aquisição de
bens culturais, a expansão educacionais, as
perspectivas de emprego, de lazer e participação social.
É dentro da definição acima, em que a necessidade profissional para uma resposta educacional a diferentes tipos de populações e criando
uma série de contextos que facilitam a inclusão
social da pessoa por meio de mediadores e atividades de formação está enquadrado.
Para descrever o perfil de requisitos específicos de educadores inclusivos é essencial considerar, primeiro, fatores contextuais
em que considera como ambientes de trabalho e fatores ambientais torna o trabalho mais
fácil (TRIGUEIROS, 1998).
Em segundo lugar, é necessário entender os principais papéis e tarefas em relação
à atividade. Finalmente, em terceiro lugar, as
habilidades necessárias para executar a tarefa em questão, que são os aspectos envolvidos, como conhecimento, habilidades pessoais, sociais e habilidades metodológicas que
são necessárias como um profissional.
Em relação à atividade recreativa em
animação sociocultural ou programas relacionados com a recreação e lazer, o educador
deve levar em conta o contexto em que ele
vai realizar os jogos. É fundamental que o espaço escolhido ajude o desenvolvimento da
atividade levando em conta as necessidades
de cada um dos participantes do jogo.

É imprescindível apresentar um ambiente livre de barreiras cognitivas, que favoreçam
a compreensão do jogo por todos os integrantes, e barreiras arquitetônicas, que não
impeçam o acesso à atividade. Por outro lado,
o nível de envolvimento do educador deve
ser levado em conta. Se o seu papel vai ser
completamente ativo, participando da atividade lúdica ou simplesmente sendo mostrado
como um mediador ou guia do mesmo.
O educador deve ter em mente que só
pode compreender o jogo como uma ferramenta educacional se houver uma vontade e
alguns critérios educacionais, materiais coletivos e que estarão disponíveis são parte do
ponto de partida.
Da mesma forma, o educador social
deve partir de uma formação necessária na
atividade lúdica, para responder às necessidades educacionais dos participantes com
aspectos fundamentais, como mencionado
anteriormente, como conhecer as características fundamentais de desenvolvimento de
jogos para cada participante, além de ter recursos para incentivar a atividade e ser capaz
de resolver os conflitos que possam surgir
na execução do mesmo, deve estar presente
(TRIGUEIROS, 1998. p.45).
Neste aspecto da formação deve-se
notar que, desde o mesmo currículo, é dada
grande importância a esses assuntos relacionados com as atividades de jogo e físicas, representando estes mais da metade da carga
de trabalho na formação do educador. As funções dos educadores podem ser resumidas
na transmissão, desenvolvimento e promoção
da cultura (WASSERMAN,1990).
Conhecimento, análise, pesquisa de
contextos sociais e educacionais. Geração
de redes sociais, contextos, processos e recursos educacionais e sociais, bem como a
mediação social, cultural e educacional.
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Dadas estas funções também são realizadas com a população de crianças com
deficiência, surge a necessidade de criar estruturas que integrem um modelo lúdico nesta
população, começando com a criação de programas de formação, investigação, recursos
educacionais e experiências juntos o perfil do
professor.
Sendo assim é possível entender que
o professor
Não é um mero executor de projetos ou
programas afetados por essa ação - intervenção, mas também como verdadeiros líderes
da consciência social da comunidade, promovendo ações que visam melhorar a qualidade
de vida de todos os cidadãos (FRESNEDA,
1997 p.35).
Desse ponto de vista, o jogo é apresentado como uma ferramenta transversal que
favorece a inclusão de crianças com deficiência e suas famílias na comunidade, que serve
o educador, entendido como um verdadeiro
"animador" deste processo e integrador.

EXEMPLOS DE JOGOS
Dentro de uma ampla gama de jogos
pode-se apontar aqui alguns que vão ao encontro dos alunos despertando uma consciência colaborativa que vá proporcionar momentos de aprendizagem, ocupando uma
forma segura de integrar e dimensionar as
ações participativas dos alunos.
Jogo: Ruídos e gestos
Competição
Aprendendo a aprender
Idade: 1 ano a 3 anos
Objetivo
Diferencie sons, ruídos, gestos... para
desenvolver a percepção sensorial através de
diferentes opções.

Descrição
Nós sentamos o bebê no nosso colo,
na frente do nosso rosto e começamos a brincar com Ele / ela, tentando estimular seus
sentidos. Nós vamos usar a série que é mais
apropriada de acordo com as necessidades
do bebê.
Recursos:
Materiais: Um cobertor para colocar no
chão ou uma cadeira confortável.
Humanos: uma pessoa adulta e bebês.
Ambiental: Este jogo pode ser desenvolvido tanto em ambientes internos quanto
fora.
Temporalização
3 a 5 minutos com cada bebê.
Variações
As possíveis variações são os diferentes
estímulos que podemos oferecer à criança e
menina, bem como os diferentes espaços onde pode ser realizado.
Jogo: Acima e abaixo
Idade:1 ano
Objetivo
Use o movimento do corpo como um
meio de expressão para facilitar seu aprendizado.
Descrição
Os bebês adoram balançá-los, segurá-los em seus braços e levantá-los.
Vamos descer desde que os movimentos não sejam muito repentinos. Este tipo de
jogos estimula o equilíbrio e ativam o desenvolvimento das crianças. Além disso, eles são
muito divertidos e reforçam o vínculo com os
bebês.
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Recursos

temporalização

Materiais: uma cadeira para sentar.

Cerca de 10 minutos

Humanos: uma pessoa adulta e bebês.

variações

Ambiental: pode ser tanto interior e exterior
Temporalização

Os objetos podem mudar e ter um tema
comum de interesse (a queda, o vestido, alimentação...). Você pode brincar com os olhos
cobertos.

5 minutos com cada bebê. Claro, se
você se cansar, devemos parar imediatamente.

Jogo da Pesca
Idade: 1 ano

Variações
Em vez de uma cadeira, podemos nos
sentar confortavelmente no chão sobre um
cobertor.

Objetivo
Use objetos da vida diária para aumentar a precisão no seu manuseio para fins lúdico.
Descrição

Jogo: A caixa do tesouro
Idade: 1 ano
Objetivo
Desenvolver a curiosidade sobre o conhecimento e manipulação de objetos de todos os dias, sentindo e compartilhando experiências com colegas.
Descrição

O adulto apresenta a caixa para as
crianças e mostra algumas formas de manipular os objetos, fazendo caminhos com as
pedras, transportando-os no caminhão, fazendo muito ... Então ele os convida para serem
aqueles que dirigem os materiais e lhes dá
tempo para desenvolver as idéias que estão
acontecendo com eles.
Recursos

Colocamos os objetos escolhidos no
fundo da caixa e cobrimos com o material
selecionado Convidamos o grupo a ficar ao
redor da caixa e dizer a eles com pequenas
histórias que avisam o jogo:

Materiais: Vários cubos, um grande balde plano, diferentes rolhas, tamanhos, pedras,
filtros, rodo de cozinha com alça longa e água.

Nosso trouxe esta caixa com um monte
de coisas para jogar, vamos encontrá-las”. Antes de tirá-las, temos que tirá-las direito para
tentar descobrir o que são.

Ambiental: espaços interiores e exterio-

Recursos
Materiais: Uma bandeja de papelão rígida, objetos de variadas formas e texturas
e areia, confete ou bolinhas de jornal para
encher a caixa.
Humanos: Adulto e grupo de meninos
e meninas.

Humanos: Adulto e grupo de meninos
e meninas.
res.
Temporalização
Entre 25 e 30 minutos
Variações
Os objetos podem ser alterados para
serem peixes. Com bom tempo, é possível
jogar ao ar livre e mudar os cubos para uma
piscina inflável.

Ambiental: dentro e fora.
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Jogo A bomba

DESCRIÇÃO

Idade

A pessoa adulta explica o jogo anteriormente, um trem é formado com as crianças
e meninas em pares. Para ser pego no trem
eles têm que ir dizendo palavras da família
escolhida (frutas, animais...) que os outros
irão repetir.

3-6 anos
Objetivo
Relacionar entre iguais para desenvolver relações fluidas através do jogo.
Descrição
O grupo todo sentado no chão em um
círculo e uma criança no centro. O filho que
está no centro começará a contar de um a
dez em voz alta. Enquanto isso, os filhos do
círculo vão passando o objeto (a bomba).
Quando chegar a 10, ele gritará "BOMBA!" e
a criança que naquele momento tem o objeto terá um ponto de penalidade e vai para o
centro. Perde quem tem mais pontos.
Recursos
Materiais: Um cobertor para colocar no
chão ou uma cadeira confortável.
Humanos: pessoas adultas, meninos e
meninas.
Ambiental: Este jogo pode ser feito tanto em ambientes internos quanto externos.
Temporalização
Cerca de 10 minutos.
Variações
As possíveis variações são os diferentes estímulos que podemos oferecer à criança
e à menina, bem como os diferentes espaços
onde ela pode ser realizada.
O trem de palavras
Idade: 2 anos
Objetivo
Estabelecer relações interpessoais para
promover o conhecimento do vocabulário
através de jogos interativos.

RECURSOS
Materiais: não precisos.
Humanos: Uma pessoa adulta, meninos
e meninas.
Ambiental: Este jogo deve ser feito em
um grande espaço, fora ou interior.

BENEFÍCIOS DOS JOGOS PARA ALUNOS
DE INCLUSÃO
Considerar o jogo como um meio, que
impulsiona o desenvolvimento da criança com
deficiência é a ideia fundamental da qual este
trabalho se baseia. Conhecer a contribuição
do jogo para cada uma das áreas de desenvolvimento possibilita adaptar a resposta educacional a qualquer tipo de população. Entendemos que todas as crianças com deficiência
não são iguais, portanto, cada uma tem suas
características fundamentais que devem ser
atendidas.
Se considerar, em primeiro lugar, os aspectos cognitivos, pode-se dizer que o jogo
se desenvolve em ambos os processos psicológicos básicos como superiores, tais como
atenção, memória e percepção, assim como
outros, tais como a capacidade de sintetizar,
participar, a abstração, o simbolismo, o planejamento e a resolução de problemas, entre
outros.
Através da brincadeira, as crianças incorporam elementos do mundo exterior em
estruturas cognitivas existentes (assimilação) e ganham experiência modificando
planos de ação em resposta às características dos objetos (alojamento) (GARAIGORDOBIL, 2005: 18-19).
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Nas crianças com Deficiência Intelectual
ou Transtornos Globais do Desenvolvimento,
as funções relacionadas a esses processos
parecem mais ou menos limitadas. "O Jogo
estimula o desenvolvimento das habilidades
de pensamento, da criatividade das crianças
e cria potenciais zonas de aprendizagem"
(GARAIGORDOBIL, 2005 p. 18).
Com o jogo, todos esses processos psicológicos são promovidos de forma natural,
devido às características da atividade lúdica.
Se for apresentado de forma organizada e
compreensível, a criança assume as regras
desde o início e lida com todas as possibilidades durante o desenvolvimento das mesmas.
No jogo, a capacidade de atenção e
memória é duplicada. As condições do jogo
exigem que o filho de focar objetos na situação de jogo, o argumento tem que interpretar
ou conteúdo das ações, uma vez que aqueles
que não sigam com atenção a situação de
jogo, que não se lembram das regras do jogo,
ou não assumem o uso de objetos simbólicos
serão ejetados do jogo.
Em relação à área motora, o jogo proporciona possibilidades de movimentação,
manipulação e exploração do ambiente, além
de facilitar a coordenação dinâmica geral. Sua
relação com a área cognitiva é muito importante, pois ajuda a construir a aprendizagem
do aluno. Para os alunos com qualquer tipo
de problema motor, tais como deficiência de
paralisia cerebral, espinha bífida ou outras
patologias, aparecem mais ou menos dificuldades envolvimento na coordenação, equilíbrio, controle postural e ambas as habilidades
motor finas tão grosso (WASSERMAN,1990).
Para incentivar o aprimoramento da
manipulação e exploração é importante programar atividades de conhecimento do meio
ambiente, nas quais o aluno possa livremente
levar objetos e brinquedos, compreendendo
suas possibilidades. Em crianças com idade
infantil, jogo heurístico entendido como uma
atividade em que a criança tem experiência
de diferentes texturas e funções de objetos

lhe permitirá construir seu conhecimento de
seu ambiente imediato é recomendado.
Em relação à área afetiva - emocional, o
jogo fornece estratégias para adquirir um melhor autoconceito e uma maior aceitação das
necessidades alheias. Além de tudo isso, permite lidar com uma série de regras próprias
de um grupo que facilita a inserção social do
aluno (WASSERMAN,1990).
Os alunos com deficiência apresentam
frequentemente fatores psicossociais que influenciam negativamente o seu desenvolvimento e aprendizagem, como baixa tolerância
à frustração, baixo autoconceito ou falta de
autoestima. Nestes casos, é essencial favorecer o equilíbrio psicológico e a melhoria do
autoconceito.
O jogo entra em contato com seus pares e isso ajuda você começa a conhecer
as pessoas ao seu redor, para aprender as
regras de comportamento e descobrir-se no
contexto dessas trocas: "O jogo é uma atividade que busca o prazer, entretenimento e
alegria de viver, o que lhe permite expressar-se livremente, canalizando suas energias de
forma positiva e baixar suas tensões" (GARAIGORDOBIL, 2005 p. 18).
Desenvolvimento da área linguística comunicativa, onde o jogo fornece um quadro
que a intenção comunicativa é encorajada,
além de administrar um código linguístico útil
e funcional. A criança age e esta ação promove a compreensão e aquisição expressiva
da linguagem: "O que permite que a criança
a perceber o seu poder de combinações não
é aprender a língua ou a forma de raciocínio,
mas as oportunidades têm que jogar com a
linguagem e pensamento" (GARAIGORDOBIL, 2005 p 22).
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Na área social, o jogo tem papel fundamental, destacando as relações que ocorrem
nos jogos cooperativos. Na Interação lúdica,
a criança também aprende algumas regras
de natureza social que a ajudam a entender
a sociedade em que vive. O conhecimento do
desenvolvimento do jogo da criança é fundamental para adaptar a resposta educacional
em qualquer ambiente.
O educador social deve preparar a atividade lúdica levando em conta, não apenas
o desenvolvimento do aluno com deficiência,
mas também o contexto em que vai se desenvolver. Escolher um bom ambiente para
a atividade será intrinsecamente ligado ao
sucesso deste, como um lugar com muitas
variáveis que pode implicar que a atividade
de que o treinamento vai acontecer (WASSERMAN,1990).
Não pode ser em relação às necessidades educativas especiais da criança na atividade lúdica, o que vai ajudar a ser capaz de
adaptá-lo efetivamente. Esta adaptação permite uma maior autonomia desta e, portanto,
uma verdadeira integração ao jogo.
Em um estudo sobre o desenvolvimento do jogo em alunos com necessidades
educativas especiais (DEL TORO V., 2012:
547-625), foi feita uma comparação entre o
desenvolvimento do jogo em três grupos de
estudantes com Deficiência Intelectual, com
Doenças Cerebrais Epilépticas e com Transtornos do Espectro Autista.
Jogo da imitação: Nestes grupos uma
série de comportamentos relacionados com
o desenvolvimento do jogo foi observada a
capacidade de imitar ações já em seu repertório, ações motoras simples e complexas, foi
observada sequências de jogo simbólico e
ação social.
Jogo manipulador: a capacidade de
executar jogos de interação física e manipulação e explorar os objetos no ambiente.

Jogo do observador funcional: a capacidade de exibir as funções de objetos familiares e brinquedos e pesquisar objetos de
função e brinquedos conhecidos são observados.
Jogo simbólico: foi observada a capacidade de realizar jogos do tipo "faça sim" e
simulação de ações.
Jogo de regras: foi observada a capacidade de jogar com regras simples, com jogos
de tabuleiro e inventar novas regras de jogo
conhecidas. Os resultados obtidos indicaram
que houve diferenças significativas entre o
grupo de crianças e adolescentes com encefalopatias epilépticas e o grupo com deficiência intelectual no jogo da imitação, no
jogo funcional, no jogo simbólico e no jogo
de regras.
Há maiores dificuldades para desenvolver este tipo de jogos, naqueles alunos com
Doenças Cerebrais Epilépticas do que no
grupo com Deficiência Intelectual. Quando a
relação foi entre o primeiro grupo e aqueles
com transtornos do espectro do autismo, houve diferenças significativas apenas em determinados comportamentos relacionados com
as regras do jogo, de modo que ambos os
alunos com encefalopatias epilépticas como
aqueles com transtornos do espectro do autismo têm dificuldade significativa desenvolver
os jogos de imitação, o jogo funcional, o jogo
simbólico e o jogo de regras.
Além disso, a estes aspectos do desenvolvimento do jogo, hábitos, usando cada um
desses grupos no jogo, de acordo com as categorias solitário jogo e jogar juntos também
abordaram. Este estudo mostra que 72,41%
das crianças com perturbações do espectro
do autismo preferem jogar sozinhas, 46,55%
daqueles com Encefalopatias também preferem brincadeiras solitárias contra 76,79% das
crianças presentes com Deficiência Intelectual
preferem o jogo acompanhado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Portanto, neste artigo pode-se evidenciar que o lúdico, representado pelos jogos se
muito bem aproveitado pelos educadores pode se tornar uma ferramenta valiosa no processo
de educação impulsionando o trabalho com os alunos deficientes, se transformando em uma
ferramenta que pode auxiliar de maneira decisiva na vida dos alunos se transformando em
uma verdadeira inclusão.
Quando dispusemos alguns exemplos de jogos aqui, foi com o objetivo de fomentar
a discussão e ampliar os horizontes educativos dos alunos permeando através do lúdico
práticas significativas que vão ao encontro do aprendizado tornando assim conhecedores
do saber pela ludicidade que se apresenta e suas características inerentes ao processo de
ensino aprendizagem.
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DOM PEDRO II: MONARCA ILUSTRADO, SEU AMOR PELAS
LETRAS, CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS
RESUMO: Este estudo se propõe a apresentar uma análise sobre o imperador D. Pedro II tendo
como objetivo investigar as diferentes faces do monarca, no que diz respeito às áreas do saber
em que ele atuou. Buscamos compreender os múltiplos interesses desse personagem histórico
nesse sentido, seu amor pelo conhecimento, sua relação com a educação e o interesse pelas
novidades tecnológicas que surgiam em sua época. Apoiamo-nos na metodologia qualitativa que
nos trouxe o aporte teórico de diversos autores consagrados no assunto, como José Murilo de
Carvalho, Roderick J. Barman, Alessandra
Fráguas, Lillian Schwartz, entre outros. No decorrer da nossa investigação nos deparamos com
a figura de um monarca ilustrado que fazia questão de ser retratado sempre como um aliado
do conhecimento, além de ser diretamente responsável por algumas tecnologias e por avanços
sociais no Brasil Imperial.

Palavras-chave: Imperador; D. Pedro II; Monarca ilustrado.
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INTRODUÇÃO

O

Imperador D. Pedro II foi o último governante do regime monárquico brasileiro
e governou por 49 anos, entre os anos 1840 e 1889. Segundo José Murilo de
Carvalho (2013), o monarca herdou uma nação fragmentada e foi responsável
por garantir e consolidar a unidade nacional governando sob a vigência da constituição de
1824, que lhe garantia o exercício dos poderes Executivo e Moderador.
Entretanto, apesar de ser monarca e descendente de reis, o último imperador dos trópicos, na verdade, era mesmo amante das artes, do conhecimento e das ciências. D. Pedro
II demonstrava uma ligação com o pensamento moderno da época, tais como a implantação
no país de tecnologias como o telefone, o telégrafo e a ferrovia (CARVALHO, 2013).
A pesquisa tem como finalidade apresentar uma análise sobre o monarca, e sua relação
com as diversas áreas do conhecimento, bem como as diferentes frentes de atuação desse
governante em busca de tornar o Império do Brasil um país avançado, equiparado às grandes
nações da época como Estados Unidos, Inglaterra, França e Portugal.
Este artigo está dividido em dois capítulos, no primeiro, buscamos analisar as várias
faces do imperador: sua relação com a arte, as letras e as ciências, o ideal de sociedade,
a busca pelo progresso com a inclusão de tecnologias civilizatórias, a educação e por fim
sua intenção de promover a imagem do Brasil como um país contemporâneo. Dessa forma
acreditamos importante destacar os novos olhares dos historiadores em busca do resgate da
imagem positiva do monarca D. Pedro II, focada em contribuir para o
avanço científico, artístico, cultural, tecnológico e principalmente na educação do país,
sendo assim, modificar a visão pejorativa que muitos têm do último imperador dos trópicos.
No segundo capítulo nos dedicamos aos apontamentos dos autores e a relatar os procedimentos metodológicos que utilizamos em nossa pesquisa.
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AS FACES DO IMPERADOR: O ERUDITO,
O MECENAS E O PROGRESSISTA:
LEITOR VORAZ: O ERUDITO
Neste capítulo, procuramos analisar a
personalidade de D. Pedro II considerando as
várias faces do monarca, como homem de seu
tempo e como personagem histórica, em toda
a sua complexidade.
Apesar de extremamente culto, era um
homem simples mas, conquistou o respeito internacional devido à “dignidade e patriotismo
com que exercerá o poder e pela proteção que
dispensará às ciências e às letras”. (CARVALHO, 2007, p. 222). É possível encontrar vários
relatos de intelectuais, historiadores, cientistas
e até jornalistas dissertando sobre essa face
intelectual do imperador.
Se algumas questões de seu governo
são objeto de controvérsias nas academias, seu
amor pelos livros era incontestável. José Murilo
de Carvalho afirma que D. Pedro II “era um leitor voraz e onívoro. Lia muito e de tudo, livros,
jornais, revistas, relatórios. Lia diariamente, em
casa, nos trens, nos navios, nos hotéis” (2007,
p. 223), e relata um trecho de uma carta que o
imperador enviara à condessa de Barral, segundo o historiador exagerando: “Você creia que eu
leio pelo menos 10 horas cada dia” (D. PEDRO
II, apud, CARVALHO, 2007, p. 223). Além de ler
muito para si, lia ainda para os outros e fazia os
outros lerem para ele, obedecendo a educação
que recebera em sua infância e juventude.
Carvalho (2007) conta que o conde de
Gobineau, já em seu primeiro encontro com o
imperador, ficou espantado com a erudição do
monarca. O
Conde era autor de várias obras lidas por
D. Pedro II, o que lhe causou espanto de se
admirar que nas terras tropicais alguém teria
tamanha intelectualidade.

O próprio imperador declarou em um de
seus diários: “[...] O que sei devo-o sobretudo
à minha aplicação, sendo o estudo, a leitura e
a educação de minhas filhas, que amo extremosamente, meus principais divertimentos. (D.
PEDRO II, diário 09, 1861).
Carvalho (2007) conta que o imperador
queria relacionar sua pessoa aos livros e ao saber, pois frequentemente era retratado ao lado
de uma pilha de livros. Artistas como Sisson
(1858) e Léon Noel (1860) o representavam ao
lado de livros. Até mesmo quando se encontrava doente, no final de seu governo, os caricaturistas o retratavam ironicamente, alienado do
governo, perdido em suas leituras. D. Pedro II,
buscava compatibilizar seu amor pelas letras e
pelas ciências com a sua obrigação de monarca constitucional.
O imperador tinha o hábito de escrever
suas vivências em diários. Neles ele dialogava
consigo mesmo, refletia, desabafava alguma
contrariedade, relatava suas viagens e suas
experiências tanto como Pedro de Alcântara
quanto como D. Pedro II. Foram quarenta e três
diários deixados por ele, talvez na intenção de
fornecer material sobre sua vida e seu reinado
para a posteridade.
Gostava de aprender línguas, a boa memória lhe favorecia o aprendizado. Falava latim,
francês, alemão, inglês, italiano e espanhol e
ainda lia em grego, árabe, hebraico, sânscrito,
provincial, tupi-guarani. Sabia traduzir do grego,
do hebraico, do árabe, do francês, do italiano e
do inglês. Carvalho (2007) se pergunta se esse
raro interesse pelos estudos seria um prazer
de fato que lhe dava satisfação ou se era um
hobby para impressionar os “sábios europeus”.
De qualquer forma, o incontestável é a sua capacidade de se dedicar aos estudos.
Possuía ainda planos, que relatou na Fé
de ofício, de construir duas universidades em
duas regiões do país, no norte e no sul, de instalar um observatório astronômico moderno e
de criar um Instituto Científico e Literário como o
da França. Parece que sua vontade de semear
o saber não tinha limites.
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Costumava estar presente em concursos
públicos, na Escola Politécnica, na Faculdade
de Medicina, no Colégio D. Pedro II e nas escolas militares. Não se cansava, pois mesmo
em suas viagens costumava visitar escolas e
instituições culturais. Costumava assistir aulas
para avaliar os professores, arguia os alunos
e averiguava o que seria servido nas refeições
do Colégio.
Foi responsável pela montagem de três
bibliotecas em São Cristóvão, reunindo 60.0000
volumes, sendo que “uma era a da imperatriz,
outra a do despacho ministerial, e a terceira a
sua própria, onde passava horas lendo, anotando e escrevendo”. (CARVALHO, 2007, p. 227),
O historiador Pedro Calmon, classificou
o imperador como o “Rei Filósofo'' (1938), entretanto para José Murilo de Carvalho, D. Pedro
II não era um filósofo, ou um sábio, nem mesmo um cientista, mas com certeza um erudito. Segundo o autor, não era muito bom com
seus escritos, mas às vezes se aventurou, como
em 1856, defendendo a Confederação dos Tamoios com o pseudônimo de “Outro amigo do
poeta”, apoiando Araújo Porto Alegre que se
identificou como “Um amigo do Poeta”, contra
os argumentos de Ig., pseudônimo de José de
Alencar. Segundo Antônio Cândido os seis artigos escritos por ele “honraram seu amor às
letras e estavam à altura da boa crítica brasileira
do tempo” (Apud CARVALHO, 2007, p. 228).
O próprio imperador não se achava um
poeta, contudo costumava ler seus poemas
para alguns amigos e até mesmo traduzi-los e
enviá-los a outros autores, como por exemplo,
Longfellow. Em 1889 seus netos tiveram a iniciativa de publicar um livro com sonetos e traduções de d. Pedro II. (CARVALHO, 2007, p. 230).
A historiadora Lilia Schwarcz afirma que
a imprensa da época constantemente enaltece
as virtudes de d. Pedro:

Sua educação, sua inteligência, sua cultura, seu domínio de línguas mortas e vivas,
além da arte da equitação e da esgrima:
‘[...] não soubesse o quanto o desenvolvimento intelectual desse Príncipe excede
a sua idade deixando ver em tão verdes
anos, tal grau de penetração e discernimento, que faria honrar a mais um estadista afeito, pela experiência e pelo estudo ao conhecimento difícil dos homens
(SCHWARTZ, 1998, p. 70).

Segundo a historiadora, era comum ver
artigos em jornais comentando sobre a sua
pouca idade e suas surpreendentes qualidades
intelectuais e sua maturidade.
Em 1838 foi criado o Instituto Histórico e
Geográfico do Brasil, o IHGB, que reuniu, segundo Schwartz, a elite econômica e letrada
da cidade do Rio de Janeiro. Posteriormente, a
partir da década de 1840, agruparia também
diversos intelectuais brasileiros. O instituto teria
sido criado a partir do modelo francês, Institut
Historique, criado em 1834 por intelectuais franceses, dentre eles Debret.
O imperador muito se identificava com o
Instituto e conforme sua idade avançava, ganhava autonomia e despontava “um estadista cada
vez mais popular e, sobretudo uma espécie de
mecenas das artes, em virtude da ambição de
dar autonomia cultural ao país.” (SCHWARTZ,
1998, p. 127). O IHGB passou a fazer parte
expressiva da vida do monarca se tornando seu
local predileto. Já em 1838 D. Pedro II
foi convidado a ser “o protetor da instituição”
incentiva e premiava os melhores trabalhos. No
ano seguinte, sob a influência de Paulo Barbosa, o imperador ofereceu uma das salas do
Paço Imperial da cidade para as realizações
das reuniões do Instituto. Em 1842 o monarca
tornou- se membro do instituto francês.
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Schwartz afirma que, a partir de 1840, o
monarca passou a comparecer frequentemente
ao IHGB e presidiu um total de 506 reuniões do
instituto. Seu comportamento denunciava seu
interesse pela literatura, pela cultura e também
pela História. A autora atesta que, por meio de
seu apoio financeiro e cultural ao instituto e a
poetas, músicos, pintores e cientistas, d. Pedro
II tomava parte de um grande projeto que implicava, além do fortalecimento da monarquia
e do Estado, a própria unificação nacional,
que também seria obrigatoriamente cultural”
(SCHWARTZ, 1998, p. 127). A partir do IHGB
produz-se uma história do Brasil, não deixando
mais a cargo de outros escreverem nossa história.
A literatura brasileira, marcada neste momento pelo romantismo 2 e pelo indianismo 3
ganhou força com o apoio do Imperador. Os
criadores da Revista Guanabara, fundada em
1850 por Porto Alegre, Gonçalves Dias e Joaquim Manoel de Macedo entre outros, relataram
no 1° número da revista o apoio do monarca
aos escritores.
A Confederação dos Tamoios (1856), publicada por Domingos José Gonçalves Magalhães inicialmente no Diário do Rio de Janeiro,
onde o crítico das mesmas, José da Alencar,
era redator, foi diretamente financiada por D.
Pedro, e, depois de longo preparo, era aguardada como o grande documento de demonstração de ‘ validade nacional’ do tema indígena”
(SCHWARTZ, 1998, p. 132). Havia um interesse
por parte de d. Pedro em estudar e conhecer a
cultura nativa do país.
2 O estilo romântico brasileiro surgiu no
século XIX. Uma literatura poética que poderia
ser idealista, sonhadora ou crítica. Domingos
José Gonçalves de Magalhães foi autor do poema A Confederação dos Tamoios. Disponível
em: www.infoescola.com. Acesso em: 29 de
agosto de 2015.

3 O indianismo foi uma forma romântica
de retratar o indígena brasileiro. No século XIX,
o índio passa a ser retratado como um digno
representante da nação brasileira. www.infoescola.com. Acesso em: 29 de agosto de 2015.
4 A Confederação dos Tamoios foi uma
revolta indígena, que ocorreu entre os anos de
1556 e 1557 da tribo dos Tupinambás contra
a tentativa de escravizar os indígenas. Disponível em: www.infoescola.com. Acesso em: 29 de
agosto de 2015.

O MECENAS E SEU BOLSINHO
IMPERIAL
Carvalho afirma que seu interesse pelo
saber e pelo aprendizado não ficava restrito à
sua pessoa e de suas filhas, pois ele foi um
facilitador de estudos e cultura. No decorrer de
seu reinado:
Distribuía bolsa de estudos e auxílio para
experimentos, fazia doações a instituições
educacionais e científicas. Doou 100 mil
francos para a criação do Instituto Pasteur
e colaborou financeiramente para a expedição de Agassiz. Comprou e entregou ao
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro
a brasiliana reunida por Martius, e doou à
biblioteca Nacional sua coleção de fotos
da imperatriz. Concedeu pensão à família
do ator João Caetano, financiou a publicação de obras de Gonçalves Dias, e da
Confederação dos Tamoios, de Domingos
José Gonçalves de Magalhães. Protegeu
muitas instituições de ciência e cultura do
país. Fundou a Escola de Minas de Ouro
Preto, convidando professores para organizá-la (CARVALHO, 2007, p. 226, 227).

Havia um esforço por parte do imperador
em disseminar arte, cultura, ciência e literaturas, e para isso o monarca costumava financiar
(de sua dotação), entidades científicas, pagava pensões estudantis. Segundo José Murilo
de Carvalho, muitos brasileiros estudaram no
país e no exterior à custa do “bolsinho imperial”
(CARVALHO, 1998, p. 98).
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Segundo o autor, 151 bolsistas estudaram através das pensões estudantis oferecidas
por d. Pedro II, sendo 41 para estudar fora do
país, e ainda 65 para o ensino básico e médio,
incluindo quinze mulheres. As pensões incluíam
auxílio na viagem, e as despesas com livros ou
enxovais.
Os estudantes pensionistas precisavam
prestar contas a um funcionário e apresentar
resultados positivos trimestralmente, e, no caso
dos estudantes no exterior, o “compromisso de
regressar ao país no final dos estudos”. Dessa
forma formaram-se pintores, músicos, engenheiros, advogados e médicos. Carvalho destaca,
entre outros, o caso do advogado Perdigão Malheiros por escrever um importante livro sobre a
escravidão no Brasil, o pintor Pedro Américo e
o primeiro engenheiro aeronáutico do país, Júlio
Cesar Ribeiro de Sousa.
Podemos concluir nesta fase de nossa
pesquisa que d. Pedro II tinha predileção pela
cultura, pela ciência, pela arte e pelas letras e
procurava ampliar seu conhecimento dedicando boa parte do seu tempo aos estudos. Ao
lado do Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro buscou construir uma identidade nacional diferente da imagem pejorativa que alguns estrangeiros que visitavam o Brasil divulgavam. Junto ao Instituto privilegiou o indígena
como símbolo da brasilidade e construiu a história do Brasil conforme acreditava ser a mais
apropriada, agradando alguns e contrariando
outros, mas tomando a direção de seu país.

O PROGRESSISTA: A BUSCA PELO
AVANÇO, O PROGRESSO E AS
TECNOLOGIAS
Nasceu filho de imperador, e governou o
país por 49 anos, mas nunca escondeu sua predileção pelo conhecimento, em suas palavras,
Nasci para consagrar-me às letras e às
ciências, e, a ocupar posição política,
preferiria a de presidente da República
ou ministro à de imperador. Se ao menos
meu Pai imperasse ainda estaria eu há
11 anos com assento no Senado e teria
viajado pelo mundo (D Pedro II, 1861).

Um dos grandes desejos de D. Pedro era
viajar, chegar a lugares que já conhecia em seus
estudos e também pesquisar, buscar avanços
tecnológicos civilizatórios que poderia implantar
no Brasil. Em suas viagens o imperador ficava
ansioso para ver e anotar tudo, deixando muitas vezes seus acompanhantes exaustos com a
correria. Em suas rotas estavam sempre incluídas “visitas a instituições de cultura, educação
e ciência, a lugares históricos e, sobretudo, a
personagens do mundo cultural” (CARVALHO,
2007,p. 140).
Tinha amor pela França e era membro
honorário do Instituto de França, provavelmente
seus ideais de civilidade seriam frutos, em parte, dessa relação. O historiador Rodrigo Elias
(apud GUIMARÃES, 2005) afirma que D. Pedro
II ajudou a trazer progresso social e urbano ao
país apoiando a vinda “das mais importantes
tecnologias do século XX”, como as ferrovias, o
telégrafo e o telefone. As inovações chegaram
na década de 1850, fase próspera do império.
Segundo o historiador, nos anos de 1830,
o transporte ferroviário passou a ser bastante
utilizado na Inglaterra, após a inauguração da
ligação Liverpool- Manchester. Passados cinco
anos, o então Regente Diogo Feijó assinou uma
lei que favorecia quem instalasse ferrovias no
Brasil. Entretanto, não obteve retorno. Somente
em 1854 a primeira estrada de ferro do país foi
inaugurada no Rio de Janeiro, por iniciativa do
empreendedor barão de Mauá. O imperador seguiu o mesmo ritmo e em quatro anos já funcionava a Estrada de Ferro D. Pedro II, que ligaria
o Rio de Janeiro às províncias de São Paulo e
Minas Gerais, porém a rota foi concluída após
a ferrovia “ser encampada pelo Império”. Rapidamente a ferrovia avançou e sua extensão,
em 1888, já atingia 828 quilômetros. Por todo
o território nacional as ferrovias já percorriam
mais de 9 mil quilômetros. Elias afirma que o
avanço das ferrovias está ligado a três fatores:
o capital que ficou “disponível” após a proibição
do tráfico, o sucesso das ferrovias europeias e
a consolidação da política no Estado.
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O telégrafo, um aparelho que transmite
impulsos eletromagnéticos por fio, foi outra tecnologia que despontou no século XIX. Inventado
em 1844 pelo norte-americano Samuel Morse (1791-1872), foi bastante útil aos Estados
Unidos durante a Guerra de Secessão (18611865).
O equipamento chegou ao Brasil em
1852 para ligar o Palácio de São Cristóvão e
o quartel-general do exército, com o objetivo
de reprimir o tráfico de escravos. Cinco anos
bastaria para que fosse liberado ao público. As
ligações continuaram e chegaram ao Sul, sendo
utilizadas durante a Guerra do Paraguai (18641870). No Norte e no Nordeste o equipamento
ligou as províncias à capital em 1873. Quando
D. Pedro II é deposto, em 1889, 19.000 quilômetros de linhas telegráficas já tinham sido
instaladas em quase todas as províncias.
O imperador demonstrava satisfação com
o avanço do telégrafo e, saudando a ligação da
capital com as províncias do Norte e do Nordeste, ele assevera que: “a eletricidade [começa] a
ligar as cidades mais importantes deste vasto
império, como o patriotismo reúne todos os brasileiros no mesmo empenho pela prosperidade
da nossa majestosa Pátria” (D. PEDRO II, apud.
ELIAS in GUIMARÃES, 2005).
D. Pedro II foi o primeiro brasileiro a possuir telefone no país. O imperador e Graham
Bell, seu inventor, já se conheciam e o fato de
o cientista apresentar o aparelho para o monarca na Exposição da Filadélfia em 1876, fez
com que o produto fosse um sucesso, por ter
sido visto experimentando o telefone e dizendo:
“Meu Deus! Isso fala”! Quando voltou para o
Brasil estava determinado a trazer a novidade
para o país. Em 1879 autorizou a criação da
5 Províncias era nome dado a cada um
das grandes divisões administrativas na época
do Brasil Imperial no século XIX (FERREIRA,
2010).
Telephone Company of Brazil através do
decreto n° 7539 de 15 de novembro de 1879
concedendo a permissão para instalar linhas

de telefone na capital do Rio de Janeiro, seus
subúrbios e também na cidade de Niterói (BRASIL, 1879). Posteriormente, estenderia a concessão a outras empresas com o objetivo de
interligar a nação.
Lilian Schwartz relata que, em suas viagens, o imperador tinha a intenção de divulgar
uma imagem positiva do Brasil. Em seu diário
no final da década de 1880, D. Pedro II escreveu: “Durante minhas viagens não tive tempo
senão para tornar mais conhecido o Brasil, e
travar relações pessoais que já têm sido úteis.
Se procurei mostrar aí o que já sabia, foi para
que se visse que no Brasil também se estuda
ainda mais em outras condições que não as
minhas” (PEDRO II apud SCHWARTZ, 1998,
p. 385).
Mostrar para outros países que o Brasil
era um império desenvolvido era uma forma de
elevar a condição da nação que ainda era vista
sob a mancha da escravidão. Para ele, era preciso divulgar que o país, apesar de ainda estar
vinculado aos costumes coloniais, estava caminhando em direção ao progresso e D. Pedro II
costumava ser pioneiro nas inovações.
Mas a autora garante que “nada combinava melhor com esse monarca que se auto
representava como ‘moderno, cosmopolita e
cidadão’ do que o espetáculo das exposições
universais” (SCHWARTZ, 1998, p. 388). As exposições apresentavam desde objetos indígenas a invenções europeias modernas, nelas a
burguesia demonstrava seu desenvolvimento.
Era possível conhecer as maravilhas que
surgiam “da ação humana” enquanto grandes
negócios se concretizavam nas feiras. A primeira exposição aconteceu em 1851, em Londres,
e contou com a participação de nada menos
que 13.937 expositores. Esse número cresceu
a partir de então. As exposições passaram a
trazer “status” às nações, e, mesmo não sendo
muito rentável, a disputa para sediar a feira era
acirrada.
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Gastava-se muito para montar uma feira.
Na exposição de 1867 a França inovou quando
permitiu que cada país construísse seu próprio
pavilhão “a sua imagem e semelhança”, quem
visitou teve o privilégio de viajar entre os países
em poucas horas.
O Brasil entrou nas exposições a partir da
terceira feira, realizada em Londres no ano de
1862. A importância da presença brasileira foi
relatada no livro da exposição:
Tornar o Império conhecido e devidamente
apreciado de seus espécimes e produtos,
dar uma ideia posto que fraca de nossa
atividade e civilização, fazendo desvanecer prejuízos que hoje se levantam contra
nós. As exposições são os congressos do
povo, que preparam a paz do mundo. As
festas da inteligência e do trabalho. Diz V.
M. I. são sempre motivo do mais fundado
regozijo [...] Motivo de engrandecimento
da nossa pátria [...] A elevada inteligência de V.M.I. não escapa em todo o seu
alcance as vantagens da exposição. Essa
é a primeira vez que participamos e a voz
da monarquia produz ecos de simpatia
(SCHWARTZ, 1998, p. 394).

Era a oportunidade de o Brasil ser projetado ao mundo da forma que o monarca almejava. O desejo de D. Pedro II era mostrar que
o Império do Brasil também era civilizado, que
os brasileiros também estudavam, produziam e
dispunham das inovações que então surgiam.
Romper, portanto, como o olhar estrangeiro que
insistia em ver o Brasil apenas como um país
exótico, atrelado ao atraso e à escravidão.
O imperador, além de investir “privadamente” na construção do estande, atua pessoalmente na escolha dos produtos através do
patrocínio das feiras nacionais que aconteciam
antes das exposições internacionais. Primeiro
os produtos eram apresentados nas feiras nacionais, os melhores eram premiados pessoalmente pelo imperador e selecionados para
representar o Brasil no exterior.

Na primeira vez que o Brasil foi à feira
internacional expos vários produtos, mas, ainda
assim, segundo Schwartz, foi o lado exótico do
país, com o café e a cerâmica marajoara, que
prevaleceu.
Nas exposições de 1867, em Paris, e de
1873, em Viena, a participação do Brasil foi menor em função de seu envolvimento na guerra do Paraguai. Porém, o país não deixou de
comparecer e exaltar as qualidades nacionais
mantendo a aproximação com outras nações.
Na exposição realizada na Filadélfia, em 1876,
o Brasil pôde participar efetivamente levando
seus melhores atributos brasileiros, inclusive o
imperador. A intenção de D. Pedro II era divulgar
o melhor do país. Na fala que explica a entrada
do país na feira ele diz: “Se as exposições não
podem, ainda por parte do Brasil, significar uma
competição na área industrial, elas têm
proporcionado ensejo para que o Império seja
melhor conhecido e apreciado como região de
solo fertilíssimo e nacionalidade pacífica, inteligente e laboriosa” (SCHWARTZ, 1998, p. 397).
As feiras não davam retorno financeiro ao
país, nem a nacional nem tampouco a internacional, mas cumpriam com o papel almejado
pelo governante, que era apresentar o Brasil
contemporâneo, composto por uma sociedade
empreendedora, inteligente e trabalhadora, ao
invés da visão persistente do Brasil monárquico - um regime considerado ultrapassado - dependente unicamente da agricultura e, o pior,
escravocrata. A visão almejada pelo imperador
era a de um país monárquico, moderno e cosmopolita. Entretanto, segundo Schwartz, a visão
que sempre prevalecia no exterior era de um
país exótico e de um povo selvagem e pacífico.
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NOVAS PESQUISAS, NOVOS OLHARES
Em 05 de dezembro de 1891, no dia da
sua morte, D. Pedro II já não detinha mais o título de Imperador do Brasil, pois a República já
havia sido proclamada e com a sua chegada os
republicanos não mediram esforços para enaltecer o novo regime em detrimento da monarquia.
Diversas imagens foram construídas em
torno da figura do monarca Pedro II. Frequentemente ele é representado como uma figura
precocemente amadurecida, o que aparece em
diversas publicações de livros didáticos no país.
Sempre associado à monarquia, sinônimo de
atraso no Brasil. Entretanto, sua figura, e alguns
questionamentos tanto sobre sua vida pessoal
quanto sobre sua atuação política, vem despertando cada vez mais interesse entre historiadores.
Novos olhares vêm resgatando a imagem
do monarca estadista que governou o país por
49 anos. Lúcia Guimarães afirma que: “Além
de político hábil, D. Pedro II foi um administrador eficiente: tendo encontrado uma nação em
pedaços, deixou, ao sair de cena, o Estado brasileiro consolidado” (RNH, 2005, p. 18).
No ano de 1925, o IHGB homenageou o
centenário de nascimento do imperador e publicou uma obra intitulada “D. Pedro II – Número
especial do ‘O jornal’ – Apreciações Gerais.”
Nesta obra podemos encontrar textos de grandes pensadores do país, tais como Capistrano
de Abreu, Pedro Calmon e Humberto de Campos, que, em seu texto, falam da relação de d.
Pedro II com a República:
Por tudo isso, deve a Nação ser grata à
sua memória. Foi a sua obra que permitiu
a República, preparada, não por antecessores, mas por ele mesmo. Os colégios
em que formou a mocidade liberal, foram
criação do seu espírito, de seu carinho,
da sua solicitude. O exército, de que saíram os oficiais que o dispuseram, cresceu a respeito da Nação pelo prestígio
de que ele o cercava. Foi ele, enfim, que
criou, com a consciência do que fazia, o
ambiente de liberdade em que se tornou
possível, sem peias nem reações, sem
obstáculos, o sentimento republicano
(CAMPOS, 1925, p. 966).

Com o passar do tempo, grandes nomes
continuaram a lançar novos olhares ao último
imperador do país: Sérgio Buarque de Holanda,
José Murilo de Carvalho, Lilia Moritz Schwartz,
Marco Morel, Alessandra Bettencourt Figueiredo
Fraguas, Lucia Maria Pascoal Guimarães, Roderick J. Barman e Rodrigo Elias todos trouxeram novas perspectivas não somente sobre o
imperador mas também do cidadão Pedro de
Alcântara.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para confirmar nossas hipóteses utilizamos o método qualitativo em nossa investigação. Procuramos trabalhar com as pesquisas
produzidas por historiadores contemporâneos
e também com relatos, obras e documentos da
época do monarca a fim de buscar uma análise
mais ampla da atuação de D. Pedro II no que
diz respeito a sua ilustração, sua ligação com
as diversas artes e sua busca pelo desenvolvimento tecnológico.
As novas percepções que os autores aqui
mencionados trazem referentes ao imperador,
estão relacionadas com uma atuação efetiva
na administração e na política brasileira, igualmente envolvida em projetos que culminaram
no avanço social do país. Estes pesquisadores
trazem uma visão que se contrapõe à conhecida imagem do monarca divulgada por décadas nos livros didáticos, de um homem idoso e
cansado, atrelado ao peso de governar um país
escravista e uma monarquia na época considerada ultrapassada.
Os autores com os quais trabalhamos
nos forneceram subsídios suficientes para enriquecer o debate sobre a complexidade da
vida do imperador e sua aptidão pelas diversas
esferas do conhecimento em que ele se consagrou. Verificamos que, embora seu governo
fosse alvo de muitas críticas, a sua pessoa era,
na maioria das vezes respeitada e admirada não
só no Brasil, mas, também no exterior.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Amante das letras, das artes, das tecnologias e das ciências, leitor voraz, o imperador se
tornou um erudito e durante os quarenta e nove anos no exercício do poder financiou bolsas
para estudantes na época, inclusive no exterior.
Ávido por conhecer o mundo, deixou o país por três vezes, viajou e por onde andou
semeou cultura, arte e conhecimento, em sua opinião, indispensáveis ao ser humano. Sua
formação erudita chamava a atenção de intelectuais europeus e, de certa forma, ajudava o
monarca a propagar a imagem do Brasil como um país avançado, o que ele tanto desejava.
Empenhou-se pessoalmente em trazer tecnologias que pudessem ser bem aproveitadas
no país, como o telefone e o telégrafo, além de participar efetivamente das exposições Nacionais e Internacionais com o objetivo de divulgar uma imagem positiva do Brasil no exterior.
Em 15 de novembro de 1889, aos 65 anos, foi obrigado a partir, deixando o país consolidado e unificado, tendo ainda abolido o tráfico negreiro e a escravidão. Seu entusiasmo
pelas tecnologias, seu interesse pela educação, foram decisivos e muito contribuíram para o
Brasil de sua época e seu legado está presente entre nós e faz parte da construção intelectual,
artística e tecnológica do nosso país.
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A DIFERENÇA ENTRE A ALFABETIZAÇÃO E O LETRAMENTO E
SUA IMPORTÂNCIA
RESUMO: No presente trabalho apresenta-se no primeiro momento a diferença entre a alfabetização
e o letramento e posteriormente os assuntos ligados a essas áreas. O objetivo deste trabalho
é ressaltar a importância que a fase da alfabetização tem na vida estudantil e que influenciará
a vida acadêmica dos alunos. Este estudo utilizou o procedimento bibliográfico referente aos
autores Magda Soares, Emília Ferreiro, Liliana Tolchinsky, Ana Teberosky, entre outros. O trabalho
foi dividido em subtítulos e trata de temas relacionados ao primeiro ano do Fundamental I. Em
conclusão, tanto os pais como responsáveis precisam entender que a Alfabetização de qualidade
levará seus filhos à faculdade.

Palavras-chave: Alfabetização; Letramento; Professor Alfabetizador; Ensino.
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INTRODUÇÃO

E

ste trabalho trata da diferença entre a alfabetização e o letramento mostrando a
importância que estas duas fases têm no aprendizado da criança. Porém, qual a
importância de um aprendizado de qualidade durante a alfabetização e durante
o letramento?

Hoje em dia vivemos em um mundo globalizado em que as informações chegam ao
nosso alcance de um modo muito rápido. A tecnologia faz parte da vida e tem influenciado
as crianças desde a primeira infância.

O que não muda é o fato de a criança necessitar de professor para ser alfabetizada,
aprendendo a ler e a escrever, e, mais ainda, para ser letrada, de forma a poder entender a
informação com que está tendo contato.

Sendo a educação um importante fator para a economia de um país, mesmo já existindo
uma consciência sobre a necessidade de diminuir o abandono e aumentar o desempenho
dos alunos da educação básica, esses números mostram a gravidade do problema.

Para termos um aprendizado de qualidade durante os primeiros anos de ensino, é preciso que as pessoas entendam que o aluno deve aprender não só a ler e a escrever, como
também a entender o que está diante delas. Para que isso aconteça, é preciso investir também
no letramento.

O resultado da alfabetização e do letramento será mostrado na evolução do aluno a
cada ano escolar, pois eles são processos desenvolvidos anualmente.

Entretanto, se continuarmos a ver mais alunos abandonando a escola ao fim dos semestres, será porque algo de errado estará acontecendo no aprendizado destes alunos. Em
consequência, estes alunos não estarão alfabetizados o suficiente para buscar uma melhor
condição de vida.

Esta pesquisa é relevante devido às discussões sobre a importância que a alfabetização
e o letramento têm na vida escolar das crianças, que as levará a ter um futuro melhor.
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Com a colaboração dos pais e responsáveis, a criança terá condições de atingir todo o
seu potencial. Por outro lado, sem esse apoio o aluno passa a não ter interesse em aprender
e progredir na escola.

É preciso que todos trabalhem em conjunto para que essas crianças saiam da escola
só depois de finalizarem o segundo grau, com esperança de que o futuro delas possa ser
mais produtivo do que o dos seus pais, que muitas vezes não chegaram a fazer faculdade.

Podemos esperar que, sem a evasão escolar, a sociedade também seja mais pacífica,
pois os futuros adultos estarão ocupados estudando ou trabalhando na área por eles sonhada.

Este trabalho tem o objetivo de demonstrar a importância da alfabetização e do letramento praticados pelo professor alfabetizador, a fim de que os leitores sejam incentivados a
atribuir maior valor a essa fase do ensino.

Iremos comparar a alfabetização com o letramento; mostrar a importância da alfabetização e do letramento; relatar a importância do aprendizado no primeiro ano do ensino
fundamental e do trabalho do professor alfabetizador; descrever as matérias de português
lecionadas na alfabetização; analisar a importância da leitura; observar a ajuda da leitura lúdica e do teatro na alfabetização, comentar sobre a importância da leitura feita no Jardim de
Infância e em casa e analisar o uso da cartilha da alfabetização.

Como a pesquisa mostra a diferença e a importância da alfabetização e do letramento
ela é explicativa. Foi realizada uma pesquisa na área educacional e por isso, ela é bibliográfica.
Também é classificada como qualitativa, pois há citações de autores como: Magda Soares,
Emília Ferreiro, Liliana Tolchinsky e Ana Teberosky.
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A DIFERENÇA ENTRE A
ALFABETIZAÇÃO E O LETRAMENTO
Sempre houve uma discussão entre os
pesquisadores da área da Educação sobre a
diferença entre a alfabetização e o letramento
e a importância de cada um. Antigamente, era
preciso apenas da palavra ALFABETIZAÇÃO
para expressar essa fase de aprendizado,
mas hoje em dia é preciso de duas denominações, ALFABETIZAÇÃO e LETRAMENTO,
pois ocorrem dois processos diferentes, mas
interligados.
De acordo com Soares (2016, p.27), a
“alfabetização é a aprendizagem do sistema
alfabético- ortográfico e o letramento é a introdução da criança aos usos da leitura e da
escrita nas práticas sociais”.
Durante a alfabetização o aluno aprende a ler e a escrever as palavras com o aprendizado das letras do alfabeto, e não através
da memorização como acontecia no passado. Hoje, é através de atividades que o aluno
compreende a leitura e a escrita. Já durante
o letramento, o aluno coloca em prática o que
aprendeu na alfabetização. Ou seja, é no letramento que ocorre a efetiva solidificação da
leitura, passando o aluno não apenas a ler,
mas também entender e interpretar o que se
lê.
Tanto a alfabetização como o letramento é composta por facetas que determinam
como é feito o aprendizado da leitura e da
escrita. Para Soares (2016, p.28-29) a faceta
linguística da língua escrita faz parte da alfabetização e a faceta interativa e sociocultural
fazem parte do letramento.

Durante a faceta linguística, o aluno
aprende sobre o alfabeto e como usá-lo para
escrever. Na faceta interativa o aluno desenvolve recursos para compreender e produzir
textos. E na faceta sociocultural o aluno, na
escrita, coloca em prática tudo o que aprendeu através da sociedade e da cultura, ao
conversar com as pessoas de onde moram;
ao procurarem saber sobre os eventos da sua
idade que estejam acontecendo na cidade
(como os filmes as peças teatrais que estão
em cartaz); entre outros.
Ressalta-se que hoje, de acordo com
Soares (1998, p.47) existem várias classificações quanto às habilidades das pessoas em
relação à leitura e à escrita. De alguma forma,
uma pessoa pode ser considerada analfabeta
porque não sabe ler, mas letrada, pois pratica
a leitura de algum modo ao pedir que outra
pessoa leia para ela; pode não ser totalmente alfabetizada por saber ler um pouco, mais
letrada, pois pratica a leitura, apesar de precisar de ajuda para ler (como é o caso das
crianças e adultos que estão começando a
serem alfabetizados); e ser alfabetizada por
saber ler e escrever, mas não ser letrada, por
não ter o hábito de ler e escrever.

A IMPORTÂNCIA DA ALFABETIZAÇÃO
A Alfabetização é uma fase muito importante na vida escolar de um estudante por
consolidar tudo o que vem aprendendo desde
o Jardim de Infância, através dos desenhos e
do convívio com os outros colegas de classe.
Apesar de haver alunos em diferentes
níveis de alfabetização em uma turma, o objetivo do professor alfabetizador é fazer com
que no final do ano letivo toda a turma tenha
o mesmo nível de alfabetização e assim cada
um tenha condições de continuar o seu estudo no segundo ano do fundamental.
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Uma criança pode não perceber a diferença que a alfabetização faz na sua vida,
mas um adulto sabe a importância de saber
ler e escrever. Um adulto alfabetizado tem a
autoestima elevada, pois sabe que não será
enganado com facilidade, o que poderia ocorrer se não soubesse ler nem escrever. Este é
um fator que deve ser empregado para fazer
com que os adultos que não foram devidamente alfabetizados na infância voltem para
as salas de aula e frequentem o Ensino de
Jovem e Adulto (EJA) em busca da educação
que se perdeu pelo caminho.
Além disso, a alfabetização poderá futuramente proporcionar melhores oportunidades de trabalho a essa pessoa e em consequência maiores salários. Ela não será excluída
socialmente por não saber ler.

A IMPORTÂNCIA DO LETRAMENTO
O letramento é instrumento de enorme
importância, pois consolida a matéria de alfabetização que é aprendida no primeiro ano.
Isso acontece através da prática da leitura e
da escrita, em que os alunos têm a possibilidade de aprender sobre vários gêneros textuais e descobrir qual é o seu preferido, desenvolvendo a sua leitura ao longo do ano letivo.
Por exemplo, as meninas de seis, sete anos
preferem os contos de fada e os meninos
histórias que tenham super-heróis e dragões;
embora o inverso também possa acontecer,
É na infância que o ser humano constrói
sua personalidade, e os contos vêm para
facilitar ou contribuir com sugestões em
forma simbólica sobre a forma como este
indivíduo poderá lidar com algumas situações que aparecem durante a vida, crescendo assim, a salvo para a maturidade
(BETTELHEIM 1980 apud JÚNIOR, 2008)

Mas não é apenas através de contos e
revistas em quadrinhos que os alunos podem
realizar o letramento. De acordo com Carvalho (2010) os alunos do ensino fundamental
precisam ler e escrever vários tipos de textos,
tais como: anotações em agendas, bilhetes,
bulas, cartas, cartazes, convites, diários, documentos, invenções, listas, narrativas, normas e poemas, receitas de cozinha, reportagens, telegramas, etc.
Ao realizar o letramento, o aluno precisa
saber o motivo pelo qual ele está fazendo a
atividade. Se for uma atividade de leitura, o
aluno precisa saber o tipo de texto que ele está
lendo e o nome do autor. Entretanto, se for uma
atividade de escrita, o aluno precisa saber o
que escrever e para quem. Assim, ele estende
o propósito da atividade e tem maior facilidade
para desenvolvê-la. Segundo Carvalho (2010),
a escrita passa a ter uma função social.
É importante que a sala de aula tenha
uma área dedicada aos livros de leitura, deixando-os ao alcance dos alunos. Assim, quando eles acabarem uma atividade e estiverem
ociosos, poderão pegar um livro para ler e
praticar a leitura sem atrapalhar o andamento
da aula.
Para motivar os alunos, o professor
pode fazer concursos de leitura. Vencerá o
aluno que tiver lido o maior número de livros
no final do mês e no final do ano letivo. Assim,
a leitura será estimulada.
Segundo Soares (1998, p. 58) para haver um letramento eficiente, é preciso “haver
escolarização real e efetiva da população” e
“disponibilidade de material para a leitura”.
O Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas
menciona que existem 6.102 bibliotecas públicas no Brasil (uma para cada 33.000 habitantes) sendo que a região Sudeste tem
o maior número (1.958), e a região Norte o
menor, com 503. Entretanto, cabe mencionar
que apesar do Estado do Rio de Janeiro ter
148 bibliotecas públicas e a cidade do Rio de
Janeiro ter 15, possui o pior índice de bibliotecas por habitantes no Brasil.
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Se compararmos com países como os
Estados Unidos, que possui 9.082 bibliotecas
públicas, verifica-se o baixo número de bibliotecas no Brasil. Ao se analisar, vê-se que nos
Estados Unidos há um número maior de bibliotecas escolares do que públicas (98.460),
sem contar as bibliotecas acadêmicas, governamentais e das forças armadas, o que totaliza aproximadamente 120.000 bibliotecas.
Apesar disso, o Governo Estadual do
Rio de Janeiro, em parceria com editoras, fez
com que o número de leitores aumentasse,
devido ao projeto Mais Leitura que disponibiliza livros entre dois a quatro reais. O projeto
conta com três unidades físicas e uma itinerante que percorre o estado. Em cinco anos
de projeto foram vendidos quatro milhões de
exemplares, atingindo 800.000 leitores.

A IMPORTÂNCIA DO APRENDIZADO NO
1º ANO (ALFABETIZAÇÃO)
O aprendizado da leitura e da escrita na
Alfabetização é um processo muito complexo
que vai muito além da sala de aula. O alfabetizador, além de ter que lidar com a dificuldade de alguns alunos para aprender a ler e a
escrever, também necessita cuidar de fatores
externos que podem agravar ainda mais a
dificuldade de aprendizado desse aluno.
Para Soares (2016, p.51), fatores externos podem influenciar a aprendizagem da
língua escrita. Por exemplo, o número de alunos existentes em sala de aula faz com que o
alfabetizador possa ou não dar a devida atenção aos alunos que têm diferentes tempos de
aprendizado; a estrutura escolar precária ou
não em que se encontra a escola desse aluno
e por último o local seguro ou não em que
a escola está situada. Com isso vemos que
“um ensino eficiente não depende apenas da
aprendizagem de um conjunto de métodos
fundamentados cientificamente.” Allan Luke
(1998:312, apud SOARES, 2016).

Os pais ou responsáveis precisam considerar a importância de todos os trabalhos
que os alunos fazem desde a Educação Infantil. Nesta última, o aluno tem o primeiro contato com a escrita, através dos rabiscos, pois
para o aluno ele está escrevendo ou desenhando, havendo um significado na sua produção. É só perguntar para o mesmo. Esses
rabiscos podem representar a família desse
aluno, por exemplo.
Tudo que a criança faz no Ensino Infantil, até mesmo as brincadeiras de casinha
e de super-herói, vai levá-la a aprendizagem
da escrita no futuro. “O brinquedo de faz de
conta, o desenho e a escrita devem ser vistos
como momentos diferentes de um processo
essencialmente unificado de desenvolvimento
de linguagem escrita”. Vygotsky (1984:131
apud SOARES, 2016).
As produções textuais dos alunos na
alfabetização também têm extrema importância, mesmo que possuam erros ortográficos,
pois esses erros fazem parte do progresso da
escrita do aluno durante a Alfabetização. De
acordo com o Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa- Ano 1- Unidade 1 (2012,
p.26) “O erro, que antes precisava a todo custo ser evitado, já que era o principal sintoma
de exclusão escolar, passa a ser considerado como indicador da forma como os alunos
pensam sobre determinado conhecimento
(ALBUQUERQUE; MORAES, 2006).
Para Ferreiro e Teberosky (apud SOARES 2016, p.65) o desenvolvimento da escrita é composto por cinco níveis. Na garatuja, a
criança usa o grafismo para escrever; no pré-silábico, usa uma letra que não corresponde
ao som; no silábico, a letra passa a representar a sílaba; no nível silábico–alfabético,
as letras representam sílabas e fonemas; e
no alfabético a criança já consegue escrever.
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O mesmo acontece com o aprendizado
da leitura que, assim como a escrita, é uma
habilidade que o aluno precisa ir de degrau
em degrau, para conseguir aprender e ler
uma sílaba, depois uma palavra, uma frase,
um parágrafo e, por fim, um livro. Ressalta-se
que tudo o que está escrito chama atenção
da criança nessa fase de aprendizado, começando pelas palavras mais simples que
podem ser vistas em placas e nos outdoors
presentes nas ruas, até as marcas que fazem
parte da sua rotina, como as de roupa, comida, refrigerante, brinquedos e eletrônicos.
Ferreiro e Teberosky (apud CAVALCANTE, 2008) mencionam os passos do ensino
da leitura. “em primeiro lugar a leitura mecânica (decodificação) que dará lugar, posteriormente a leitura inteligente (compreensiva),
culminado na leitura expressiva (entonação)”.
Existem também outros dois autores, de
acordo com Soares (2016), que falam sobre
as fases de desenvolvimento da leitura: Uta
Frith e Ehri. Frith afirma que a criança começa
a ler as palavras que já conhece, pela denominada habilidade logográfica; depois, as
palavras que já ouviu anteriormente, pela habilidade alfabética; e por último, as que sabe
como escrever, pela habilidade ortográfica.
Entretanto, para Ehri, a criança começa a reconhecer a palavra por causa do seu formato, na fase pré-alfabética; por causa da sua
pronúncia, na fase alfabética; por causa do
formato e da pronúncia (mesmo de forma incorreta) na fase plenamente alfabética; e, por
último, passa a reconhecer palavras extensas,
na fase alfabética consolidada.

O TRABALHO DO PROFESSOR
DURANTE A ALFABETIZAÇÃO
Embora o professor de Alfabetização
seja um professor diferenciado, a maneira
como ele é; se é tímido ou extrovertido, e
como trata sua vida profissional; se tem o hábito de participar de congressos ou de fazer
especializações para se atualizar, vai influenciar na maneira como leciona.
Soares (2016, p.51) menciona que o
trabalho de um professor alfabetizador é influenciado pelas suas características pessoais e pelas experiências que teve durante a
sua vida profissional.
O trabalho de um professor do Jardim
Três e da Alfabetização precisa ser muito rico.
Esse professor precisa ter motivação, paciência, persistência e vocação para enfrentar
tamanho desafio ao ensinar o aluno a ler, a
entender o que lê e a escrever.
Por exemplo, a rotina das atividades diárias precisa estar presente na sala de aula,
pois fará com que o aluno saiba o que vai
acontecer naquele momento. Aproveitando
essa necessidade, o professor pode começar
a aula indicando aos alunos que guardem seu
material no lugar onde tenha o nome dele, depois pode haver a formação de uma roda para
falar sobre o dia da semana, o mês e o ano, o
que ele fez no fim de semana, se ele leu algum
livro. Nessa roda o professor poderá contar
sobre as atividades que serão executadas durante o dia, destacando a leitura e a escrita.
Para o aluno alcançar um nível de escrita e leitura recomendável para o ano do aluno,
o mesmo pode contar com a ajuda do professor, que precisa inserir a leitura na rotina
das aulas, para que essa atividade torne-se
um hábito na vida dos alunos. As atividades
de leitura também podem ser iniciadas com
uma roda de conversa onde os alunos podem
contar os nomes das histórias que gostam de
ouvir, aprender sobre os tipos de histórias que
leem, contar se seus pais leem histórias antes
deles dormirem, etc.
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Para Soares (2016, p.35) o professor
precisa alfabetizar letrando, pois “a aprendizagem inicial da língua escrita [...] deve ser
desenvolvida em sua inteireza, como um todo,
porque essa é a natureza real dos atos de ler
e escrever, [...].”
O alfabetizar letrando acontece quando
o aluno aprende o alfabeto ao mesmo tempo
em que aprende a ler com a ajuda do professor ou com a de um colega de classe que
saiba ler um pouco mais do que ele. Esse
primeiro contato com o livro é fundamental
para que a criança desenvolva o letramento. Segundo Teberosky e Tolchinsky (1995)
o professor pode disponibilizar para a turma
diversos tipos de materiais impressos para a
prática da leitura como: dicionários, cartas,
enciclopédias, folhetos, informativos, jornais,
livros de histórias e de receitas, postais e revistas em quadrinhos como foi mencionado
anteriormente.
Além de alfabetizar e letrar os alunos,
o professor do primeiro ano também explica
outras matérias além do português. Segundo
a Base Nacional Comum Curricular (2016) os
alunos do primeiro ano irão aprender sobre:
• Matemática: localização, descrição
de figuras geométricas, comprimentos, massas, sequência, valor monetário, dados, quantidade, adição,
subtração;
• Ciências: o cotidiano, transformação
material, ambientes, recursos naturais, o sol, a Terra, o corpo humano,
animais e os cinco sentidos;
• História: o passado e presente das
famílias, dos ambientes, dos jogos
e brincadeiras e da organização familiar, as datas comemorativas, os
ciclos da natureza, o relógio e calendário;

• Religião: ela mesma, o outro, símbolos e crenças.
• Artes: de diferentes tipos como: artes visuais, dança, música e teatro.

A IMPORTÂNCIA DA LEITURA
A leitura é muito importante porque através dela o aluno passa a escrever melhor já
que o seu vocabulário se enriquece e aumenta à medida que o aluno passa a ler livros
mais grossos com o passar dos anos. Porém,
essa leitura não começa somente na sala de
aula. Ela é um processo que acontece no dia
a dia da criança pequena desde quando ela
percebe o mundo à sua volta.
Paulo Freire menciona que a leitura
do mundo vem antes da leitura da palavra.
Com isso vemos que quanto mais a criança
entende o mundo em que ela vive, a leitura
da palavra fica mais fácil de ser aprendida e
compreendida: “A leitura do mundo precede
a leitura da palavra, daí que a posterior leitura
desta não possa prescindir da continuidade
da leitura daquele. Linguagem e realidade se
prendem dinamicamente” (FREIRE 1991, p.
19).
A criança vê o mundo com admiração,
pois todas as coisas que estão ao seu redor
estão sendo vistos pela primeira vez e chama bastante a sua atenção. O primeiro olhar
que a criança troca é com os pais. Eles são
o mundo dela e com eles ela vai interagir. A
partir do momento que ela vai crescendo, a
criança começa a ficar curiosa e começa a
querer tocar em tudo sentindo o formato dos
objetos e também começa a colocar tudo o
que pode e o que não pode na boca. Aos
poucos a criança irá desvendando o sabor
dos alimentos apurando o seu gosto e vendo
o que gosta e o que não gosta de comer.

• Geografia: características de ambientes, culturas afro-brasileira, indígena, cigana, mestiça, migrantes e
imigrantes;
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Por intermédio dos pais ou responsável,
a criança vai conhecendo aos poucos a natureza entrando em contato com os diferentes
animais e flores e plantas. Com eles, ela irá
aprender a importância de proteger a natureza e de cuidar do meio ambiente. No parquinho, a criança vai ter contato com outras
crianças e aprenderá a dividir o brinquedo
e tratar bem as outras pessoas com quem
temos que conviver harmoniosamente.
Todas essas informações ficam armazenadas no inconsciente da criança. Ela se
lembrará destas situações quando começar
a frequentar a escola e passar por situações
semelhantes. Isso também irá acontecer
quando a criança ler ou ouvir uma história e
relacioná-la com algo que já viu ou aconteceu
em sua vida.
Por outro lado, se a criança não tiver sua
leitura de mundo desenvolvida, o aprendizado
da mesma será prejudicado, pois essa criança terá muito mais dificuldade para aprender
a ler e a escrever. Assim, esse aluno terá que
contar com a ajuda do professor que terá que
estimular o aprendizado dessa criança através do reforço nas atividades escolares e nas
de casa.
As crianças também começam a aprender outras matérias como a matemática além
da leitura no dia a dia antes de começarem
a ter aulas na escola. Ferreiro (2010, p. 95)
menciona que:
As crianças iniciam o seu aprendizado
de noções matemáticas antes da escola,
quando se dedicavam a ordenar os objetos mais variados. [...] Da mesma forma,
iniciam o aprendizado do sistema da escrita nos mais variados contextos, porque
a escrita faz parte da paisagem urbana, e
a vida urbana requer continuamente o uso
da escrita. [...] (FERREIRO, 2010, p.95).

Assim, podemos ver que a experiência
de mundo que a criança trás com ela ajuda no
processo de aprendizagem fazendo com que
a criança tenha mais facilidade de aprender.

A AJUDA DA LEITURA LÚDICA E DO
TEATRO NA ALFABETIZAÇÃO
O aluno de seis e sete anos de idade
passa por uma drástica mudança quando sai
do Jardim de infância - período em que as aulas são lúdicas - e passa para o primeiro ano período em que as atividades lúdicas deixam
de ser utilizadas como método de ensino.
Essa situação é uma lástima, porque a
atividade lúdica faz com que a criança se interesse mais pela matéria, de modo que está
aprendendo e brincando ao mesmo tempo.
O conteúdo torna-se mais leve e a criança
aprende com mais facilidade.
De acordo com Rosa e Nísio (1999,
p.41) “como benefício didático, as brincadeiras transformam conteúdos maçantes em
atividades interessantes [...]”. Durante a atividade lúdica, o aluno passa a interagir com
os outros colegas de classe e a brincadeira
passa a criar um clima de união entre a turma. Esse tipo de atividade mostra que através
da união conseguimos fazer as atividades de
alfabetização e letramento de forma mais eficiente e rápida, para que, futuramente, seja
mais fácil para que esse aluno ler, escrever e
interpretar, além de viver na sociedade.
A leitura lúdica é outro caminho para
fazer com que o aluno se interesse pela leitura, diferenciando-se da leitura silenciosa que
pode ser feita em qualquer horário e ambiente. A leitura lúdica pode ser feita com toda
a turma ou, se os alunos forem tímidos, a
professora pode dividir a turma em pequenos
grupos, de acordo com os personagens da
história, e então esses alunos poderão realizar o trabalho sem ser o centro da atenção.
Depois de realizarem a leitura em pequenos grupos, o professor pode perguntar
se os alunos querem voluntariar-se para fazer a leitura para toda a classe sem forçar
nenhum aluno, pois senão o resultado seria
o inverso e o aluno poderá criar aversão à
leitura.
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Na leitura lúdica, assim como no teatro,
a professora pode integrar outras disciplinas
com a de língua portuguesa, como é o caso
da disciplina de história, ciências e religião.
Na leitura lúdica, os alunos podem ler livros
sobre a história do Brasil, sobre animais e
sobre personagens bíblicos. Já no teatro, os
alunos podem representar personagens históricos, animais e personagens bíblicos.
A professora também pode realizar uma
enquete na sala de aula para saber qual é
o programa de televisão favorito dos alunos,
para então buscar uma cena desse programa
para os alunos representarem. Para isso, é
preciso digitalizar as falas dos personagens
presentes na cena para os alunos lerem, e
depois é só fazer de conta. Segundo Rosa e
Nísio (1999, p. 41)“ [...] como benefício social, a criança através do lúdico representa
situações que simbolizam uma realidade que
ainda não pode alcançar; através dos jogos
simbólicos se explica o real e o eu.”
Existem jogos dramáticos específicos que
também podem ajudar na consolidação da matéria da alfabetização. Estes jogos são divididos
em duas categorias: a da espontaneidade e do
planejamento. Para Reverbel (1989, p.13): “O
jogo dramático estimula a leitura e a escrita e,
com base neste estímulo, a criança exercita-se
sem fadiga, adquirindo um bom domínio da linguagem verbal e escrita, naturalmente iniciada,
com entusiasmo pela linguagem verbal”.
Reverbel (1989) propõem vários jogos
teatrais, entre eles para exercitar as vogais, as
palavras e as frases. Para treinar as vogais,
cada grupo proclama-as de modos diferentes.
De maneira alta, baixa, cantando ou gritando.
Depois todos repetem juntos. Para treinar as
sílabas, a professora escolhe um aluno para
ser o maestro e juntar as sílabas que os alunos estão segurando. Quando as sílabas ficam juntas, os alunos que estão segurando
as mesmas cantam a palavra formada. Por
último, para treinar a frase, os alunos fazem
mímica da frase escrita no papel entregue
pela professora para o outro grupo adivinhar.

A invenção de histórias também é outro
exemplo de jogo dramático. Para ajudar os
alunos a contarem uma história a professora pode contar o início ou o fim da estória,
mostrar uma figura, um objeto ou uma música e assim os alunos passar a ter uma ideia
melhor sobre o que falar (REVERBEL, 1989).

A IMPORTÂNCIA DA LEITURA FEITA
NO JARDIM DE INFÂNCIA E EM CASA
Muitos podem não acreditar, mas o processo de leitura e escrita começa no Ensino
Infantil porque de acordo com Ferreiro (1999)
a criança produz seus próprios textos desde
cedo.
É no Jardim de Infância que a criança
começa a se expressar através da arte. A arte
de desenhar e colorir. Isso não significa que
a criança está desenhando qualquer coisa
sem nexo, pois todos os seus desenhos fazem sentido para a mesma. Através do desenho o professor pode conhecer o seu aluno e
verificar os seus sentimentos. Ver se o aluno
está triste, alegre, irritado ou agressivo. Além
disso, através do desenho o professor pode
ensinar outras matérias também.
Segundo Garcia (1996, p. 217) “[...] os
desenhos mostram conhecimentos matemáticos [...], geográficos [...], históricos [...], capacidade narrativa [...], noções geométricas
[...]”.
Depois do desenho, a criança passa a
escrever do jeito dela através de linhas retas
ou onduladas. Quando começa a aprender o
alfabeto, passa a usar as letras aleatoriamente para expressar-se e por último aprende a
escrever corretamente o seu próprio nome no
Jardim de Infância. Quando o aluno chega
ao primeiro ano do ensino fundamental ele já
iniciou o processo de alfabetização.
Além de desenhar, o aluno também já
começa a ler. Mas, para que isso possa ocorrer, deve haver material de leitura na sala de
aula desde o jardim de infância porque segundo Ferreiro (2010, p. 99):
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Numa sala de aula de pré-escola deve
haver coisas para ler. Um ato de leitura é
um ato mágico. Alguém pode rir ou chorar
enquanto lê em silêncio, e não está louco.
Alguém vê formas esquisitas na página, e
de sua boca “sai linguagem”: uma linguagem que não é a de todos os dias, uma
linguagem que tem outras palavras e que
se organiza de outra forma (FERREIRO,
2010, p. 99).

Entretanto, não é só na escola que o
aluno vai estudar. O estudo feito em casa
também é extremamente necessário. A leitura
feita extraclasse, em casa, tem extrema importância, pois através da prática extra a mesma
irá desenvolver-se de forma mais rápida e
eficaz. Para isso, os pais precisam apoiar os
seus filhos nessa jornada.

A CARTILHA DA ALFABETIZAÇÃO
No método da alfabetização tradicional
havia o uso das cartilhas de alfabetização
para lecionar através da memorização. No entanto, hoje em dia estas cartilhas são usadas
principalmente pelas famílias como um apoio
didático para reforçar o ensino ou auxiliar os
alunos que tenham alguma dificuldade de serem alfabetizados.
A cartilha mais conhecida que ainda
pode ser encontrada nas livrarias é a “Cartilha Caminho Suave” desenvolvida por Branca
Alves de Lima e que está na sua centésima
trigésima segunda edição. Esta cartilha usa
o método analítico e o método silábico para
alfabetizar o aluno.

A escola pode oferecer para os alunos
livros que eles possam levar pra casa e ler
com os pais. Fazer um rodízio, em que por semana, cada aluno leve um livro diferente para
a casa. Se a escola não tiver livros de literatura infantil faz campanhas para arrecadá-los.

O método analítico associa imagens e
letras para alfabetizar enquanto o método silábico usa as sílabas partindo primeiramente
do aprendizado das vogais e dos encontros
vocálicos. Sendo assim, esta cartilha é uma
junção desses dois métodos.

De acordo com a Fundação Nacional de
Leitura Infantil dos Estados Unidos (Children’s
Reading Foundation), a leitura feita com os
pais do nascimento aos cinco anos de idade
por 20 minutos, todos os dias, equivalem as
essenciais 600 horas de pré-alfabetização resultando no sucesso escolar. (Tradução nossa). Este ato faz com que a criança se interesse pela leitura desde cedo, formando futuros
cidadãos letrados.

De acordo com Branca Alves, a cartilha
tinha temas que eram vivenciados pela criança no seu dia a dia, tais como: animais, casa,
comunidade, escola, família, planta e palavras
chaves eram métodos de ensino também.
Embora não sendo mais reconhecida como
um método de ensino pelo MEC- Ministério da
Educação, ainda hoje, discute-se a eficiência
dessa cartilha comparando-a com o construtivismo de Emília Ferreiro.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse trabalho tratou sobre a importância do aprendizado de qualidade no primeiro ano
do ensino fundamental, época em que os alunos estão sendo alfabetizados e consequentemente letrados.
O trabalho abordou alguns assuntos ligados à área da alfabetização, tais como: a diferença entre a alfabetização e o letramento, a importância da alfabetização, do letramento e
do aprendizado no primeiro ano, o trabalho do professor durante a alfabetização, as matérias
de português lecionadas na alfabetização, a importância da leitura, a ajuda da leitura lúdica
e do teatro na alfabetização, a importância da leitura feita no Jardim de Infância e em casa.
A alfabetização foi comparada com o letramento mostrando que a alfabetização é o ensinamento da leitura e da escrita, que hoje em dia acontece de forma natural desde a primeira
infância, sem a utilização do antigo método único de ensino: a memorização. Para a leitura
e escrita se internalizarem, é preciso que sejam praticados pelos alunos. Então, criou-se um
novo conceito: o letramento, pois o estudante precisa compreender o que lê e o que escreve.
A alfabetização é uma fase muito importante que consolida o que o estudante vem
aprendendo desde a pré-escola e faz com que um indivíduo tenha melhores condições de
vida mental e financeira no futuro. Além disso, com a alfabetização, o número de analfabetos
diminuiu fazendo com que as pessoas se integrem à sociedade.
O letramento tem extrema importância. Isso porque a matéria do primeiro ano é consolidada através do letramento. Ainda o aluno terá contato com textos de diversos gêneros e,
assim, sua leitura será desenvolvida ao longo do ano. Para que esse desenvolvimento ocorra,
é preciso que os alunos tenham livros ao alcance de suas mãos e sejam estimulados a ler
através de mais projetos e concursos de leitura.
O aprendizado no primeiro ano vai muito além da sala de aula, pois os alunos precisam
contar com apoio dos professores alfabetizadores que têm que lidar com o grande número de
alunos na sala. Além disso, os pais e responsáveis precisam ajudar seus filhos, entendendo e
mostrando a importância dos trabalhos e brincadeiras realizadas desde a educação infantil e
que fizeram com que os estudantes chegassem nesta fase. A partir de agora, os alunos irão
escrever textos e realizar leituras que serão aperfeiçoados ao longo do ano.
O professor alfabetizador precisa ser diferenciado, pois sua personalidade irá influenciar
no modo em como leciona. O alfabetizador precisa ter vocação para o ensino, paciência e
persistência para lidar com estudantes que estão aprendendo a ler e a escrever. Além disso,
precisa incluir a rotina e a conversa com os alunos no dia a dia, alfabetizar letrando é ensinar
outras matérias como: artes, ciências, história, geografia, matemática e religião.
As matérias de português ensinadas na alfabetização são: a produção textual, a leitura
e a escrita alfabética. A leitura realizada tanto em sala de aula como em casa é importante porque é através dela que o aluno irá melhorar a sua escrita devido ao aumento do seu
vocabulário. Entretanto, a leitura do mundo que antecede a leitura dos livros dá uma base
maior para a mesma. Porém, quanto menor a leitura de mundo de um aluno, menor será a
capacidade de aprendizado.
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A atividade lúdica e o teatro são outros métodos de ensino além do livro didático que
aumentam o interesse dos alunos no momento da alfabetização e do letramento; além de
consolidar e integrar matérias através dos jogos teatrais e da contação de histórias. O aprendizado da leitura, assim como o da escrita, inicia-se no Jardim de Infância através dos desenhos e vai desenvolvendo-se até chegar ao primeiro ano. Assim como a leitura feita em sala
de aula, a leitura extraclasse é importante para o desenvolvimento dessa habilidade que irá
acompanhar o aluno até a fase adulta.
Embora a cartilha da alfabetização não seja mais reconhecida como um método de
ensino pelo Ministério da Educação, o seu uso ainda é presente em casa como um apoio didático para reforçar o ensino ou para auxiliar alunos com dificuldade em serem alfabetizados.
Comparamos a alfabetização com o letramento; mostramos a importância da alfabetização e do letramento; relatamos a importância do aprendizado no primeiro ano do ensino
fundamental e do trabalho do professor alfabetizador; descrevemos as matérias de português
lecionadas na alfabetização; analisamos a importância da leitura; observamos a ajuda da
leitura lúdica e do teatro na alfabetização, comentamos sobe a importância da leitura feita no
Jardim de Infância e em casa e analisamos o uso da cartilha da alfabetização.
Por meio deste trabalho, portanto, foi demonstrada a importância da alfabetização e do
letramento feito pelo professor alfabetizador que procura utilizar os melhores recursos para
que a criança seja alfabetizada de um modo mais compreensível e satisfatório.
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A IMPORTÂNCIA DA ESCOLA EM RELAÇÃO À PREVENÇÃO E
COMBATE AO BULLYING
RESUMO: O presente estudo tem como tema a importância da escola em relação ao bullying, tema
este de alta relevância à atualidade, visto que se caracteriza uma situação preocupante no meio
escolar, e os profissionais da Educação têm grande responsabilidade na formação de indivíduos
comprometidos com a ética. Considera-se papel da escola desenvolver ações de prevenção
e conscientização no que diz respeito ao bullying suas consequências, não aceitar, jamais, a
violência como possibilidade, agir para evitar e prevenir todas as formas de violência, estar
consciente e alerta aos sinalizadores de possíveis relações desiguais e, principalmente, educar
para a ética e a sensibilidade no meio escolar, desenvolvendo atitudes que os educandos levarão
para a vida cidadã. O Bullying tem aumentado os índices de violência na escola, contribuindo para
o mal-estar de muitos alunos, face ao confronto entre vítimas e agressores, nos espaços interiores
e exteriores da escola. Mesmo quando o bullying acontece fora da sala de aula, a escola tem
responsabilidade, porque os desdobramentos dessa prática estarão presentes no comportamento
dos alunos. Nesse processo, o relacionamento professor-aluno é fundamental. É por meio desse
canal que o bullying pode ser identificado. Mas para isso, os docentes precisam estar treinados.
Eles precisam entender que o bullying acontece a qualquer momento e com qualquer aluno. O
bullying é considerado uma tortura psicológica feita por outras pessoas em ambientes como
escola ou trabalho, sendo muito comum na infância e na adolescência. Este é um ato que pode
envolver violência física além de psicológica é feita constantemente de forma intencional por uma
criança ou adolescente a outro mais frágil. Os educadores e as famílias podem proporcionar
melhor convívio com as diferenças, identificando sinais de risco e comportamentos que indiquem
o envolvimento com o bullying e o impacto dessa violência no aprendizado e qualidade de vida.

Palavras-chave: Bullying; Escola; Respeito.
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INTRODUÇÃO

A

tuando com o Ensino Fundamental, observando as relações entre alunos na fase
considerada pré-adolescência e adolescência, percebemos o quanto as mais
diversas manifestações agressivas permeiam seus diálogos e, ao passo que
aumentam e se tornam cada vez mais graves, constituem-se como bullying. A partir desta
premissa, observamos o quanto é relevante que nos debruçamos sobre o tema, pois a escola,
enquanto instituição social, é responsável por conscientizar os alunos no que diz respeito à
prevenção ao bullying, caracterizando o problema desta pesquisa.
Nesse contexto, o bullying pode ser considerado uma tortura psicológica feita por outras
pessoas em ambientes como escola ou trabalho, sendo muito comum na infância e na adolescência. Este é um ato que, muitas vezes, começa com provocações e brincadeiras de mau
gosto e também pode envolver violência física além de psicológica é feita constantemente de
forma intencional por uma criança ou adolescente a outro mais frágil. As consequências que
o bullying pode trazer ao indivíduo são muitas, tanto em nível pessoal, quanto em nível escolar, podendo levar o envolvido até mesmo ao fracasso ou insucesso escolar. Nesse sentido,
faz-se necessário que as instituições escolares estejam cada vez mais atentas e preparadas
para lidar com as diferentes situações de bullying e, mais ainda, que possam preveni-las, por
meio de programas e atitudes que envolvam os alunos e os conscientizem em relação às
suas atitudes, levando-os à formação de sua cidadania e de atitudes éticas. O bullying é um
comportamento agressivo, intencional e ocorre durante um período prolongado de tempo,
sendo caracterizado por uma desigualdade de autoridade entre pessoas que convivem no
mesmo espaço social.
Assim, o objetivo geral do presente estudo se caracteriza pela realização de uma pesquisa acerca da importância do papel da escola em relação à prevenção ao bullying, tendo
como objetivo específico verificar como as instituições escolares podem e devem contribuir
para a formação da consciência crítica do aluno, levando, consequentemente, à prevenção
ao bullying e outras atitudes de violência, seja física ou verbal.
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O BULLYING NA ESCOLA
De acordo com a Fundação das Nações Unidas para a Infância (UNICEF, 2011).
A adolescência é uma etapa de intensas mudanças fisiológicas, psíquicas e relacionais.
Para que o pleno desenvolvimento cognitivo,
emocional, sexual e psicológico se efetive é
necessário que o jovem transite em ambientes confortáveis, que transmitam segurança,
apoio e proteção. Apesar destas premissas,
cerca de 20% dos adolescentes (em todo
mundo) apresentam problemas de ordem
mental e comportamental, sendo que metade das ocorrências dos transtornos mentais
inicia-se antes dos 14 anos. Depressão e suicídio são fatores que contribuem significativamente para o aumento de doenças e de
mortalidade entre os adolescentes.
Segundo LOPES (2011, p. 13), a palavra bullying do inglês bully (valentão, brigão e
tirano) é traduzida em português como assédio escolar, que descreve o comportamento
agressivo entre estudantes.
Embora sua nomeação tenha atravessado barreiras culturais, sendo usada mundialmente por pesquisadores e instalada nos
dicionários como nome próprio sinalizando
ações que vão além de agredir ou maltratar,
ainda não há um termo em português que
abarque todo o seu significado.
Assim, o bullying se caracteriza por atos
repetidos e intencionais de opressão, humilhação, discriminação e agressão (RIBEIRO
et al, 2015, p. 20). O bullying pode ser definido como uma subcategoria de violência,
configurada em atos agressivos, repetitivos
e com assimetria de poder entre pares, alavancando consequências sérias à saúde de
adolescentes, que além de lidarem com suas
intensas mudanças pessoais (emocionais e fisiológicas), buscam serem aceitos pelas suas
singularidades em meio à discriminação entre
pares.

A violência permeia os espaços de socialização dos adolescentes, podendo se manifestar de várias maneiras, sendo o bullying
uma forma desse fenômeno acontecer. Esse
é visto como um problema de relacionamento, tido por comportamentos violentos entre
crianças e adolescentes que acontece principalmente no ambiente escolar.
Para que haja bullying, é necessário
que os indivíduos convivam por um período
prolongado em um mesmo contexto ou ambiente, como dentro da escola por exemplo,
embora este tipo de violência ocorra nas comunidades de um modo geral, e já se configure um problema de saúde pública em escala mundial.
Estudiosos (ANTUNES, 2010, p. 36 &
OLWEYS, 2014, p. 21), sistematizaram os tipos e as possíveis formas de envolvimento
dos adolescentes no bullying: em direto nas
formas física (bater, chutar, empurrar, abusar
sexualmente, assediar, fazer gestos, estragar
e roubar pertences) e verbal (apelidar, importunar, xingar); ou indireto, como atos de exclusão, isolamento da vítima ou dispersão de
rumores.
Considera-se que o bullying pode ter
surgido de problemas sociais, culturais,
econômicos e históricos. O principal motivo
de crianças ou adolescentes praticarem o
bullying entre os colegas está relacionado a
exemplos violentos e maus tratos parentais, à
educação passiva (sem imposição de limites)
e à falta do exemplo familiar em como respeitar o próximo.
No Brasil, os estudos sobre o bullying
datam do final da década de 90 e início do
ano 2000, demonstrando a incipiência da
produção científica brasileira, muito embora
o tema seja amplamente disseminado nas mídias sociais e estudado internacionalmente há
mais de 4 décadas.
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É possível que um determinado indivíduo possa estar envolvido no bullying como
vítima (alvo), agressor (autor) ou vítima/agressor (alvo/autor). As vítimas normalmente não
reagem às agressões, são mais inseguras,
temem a rejeição e têm poucos amigos.
Quando reagem às agressões, são consideradas vítimas/agressoras e costumam ter
baixa autoestima, atitudes mais provocativas
e agressivas e mostram-se menos populares
que as vítimas típicas. Os agressores são descritos como líderes de grupos, populares, que
demonstram insatisfação com a escola, têm
opinião negativa e tendem a provocar seus
colegas.
O bullying nas escolas pode levar a
consequências imediatas, como por exemplo
desinteresse pela escola, havendo diminuição
do desempenho escolar, além de isolamento,
ataques de pânico e ansiedade, comportamentos violentos e alterações físicas, como
dificuldades para dormir, distúrbios alimentares e até mesmo consumo de álcool e drogas
ilícitas.
O bullying pode ser praticado de diversas formas, seja por xingamentos, agressões
ou isolamento e, assim, pode ser classificado
em alguns tipos principais:
• Bullying físico, que é caracterizado
por violência física, ou seja, nesse
tipo de bullying a vítima leva chutes,
socos, pontapés ou tem a passagem
bloqueada pelo simples fato de usar
óculos, aparelho ou estar um pouco
acima do peso, por exemplo. Esse
tipo de bullying é comum, mas passa muitas vezes despercebido pois
é pode ser interpretado como brincadeira de amigos, por exemplo;

• Bullying psicológico, em que a vítima sofre constantemente intimidações ou chantagens, além de ser
frequentemente vítima de calúnias
e boatos, além de perseguições no
que diz respeito à orientação sexual,
religião ou peso. O bullying psicológico pode levar à depressão e fobia
social, por exemplo;
• Bullying verbal, que é o tipo mais comum de bullying praticado nas escolas e que começa com um apelido
maldoso, normalmente relacionado
com alguma característica da pessoa. Além dos apelidos, esse tipo de
bullying é caracterizado por xingamentos e humilhações constantes,
o que pode fazer com que aquela
criança que sofreu bullying verbal
cresça sem acreditar nas suas competências e tenham medo de se relacionar com outras pessoas;
• Bullying virtual, também conhecido
como cyberbullying, é caracterizado
por ataques verbais e psicológicos
pelas redes sociais. Nesse tipo de
bullying a internet é a maior aliada,
sendo a principal ferramenta de disseminação de fotos, vídeos ou comentários maldosos sobre a pessoa,
deixando-a constrangida.
• Bullying social, em que a pessoa é
constantemente isolada das atividades e do convívio diário.
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É difícil que apenas um tipo de bullying
seja praticado, normalmente nas escolas podem ser percebidos bullying físico, psicológico, verbal e social. Apesar de ser algo relativamente comum nas escolas, o bullying pode
acontecer em qualquer idade e em qualquer
ambiente, pois qualquer comentário feito sobre outra pessoa e que possa interferir na sua
vida pode ser considerado bullying.
A criança ou adolescente vítima de
bullying, chora constantemente por raiva e
tristeza, sendo que no seu dia-a-dia, manifestam sentimentos de medo, insegurança e
angústia, desvalorizando suas qualidades.
Além das consequências imediatas, o
bullying pode resultar em problemas a longo prazo, como dificuldade em relacionar-se
com pessoas, provocando estresse no trabalho, pouca capacidade para manter um relacionamento amoroso, dificuldade na tomada
de decisões, tendência à depressão, baixa
autoestima e pouca rentabilidade no trabalho
devido à falta de confiança.
Porém, nem toda a criança ou adolescente que sofre de bullying na infância ou
adolescência desenvolve estas consequências na vida adulta, depende do seu estado
emocional ou suporte da escola ou família
que teve durante o período em que foi vítima
de bullying.
Famílias e escolas que oferecem apoio
às vítimas de bullying proporcionam o rompimento do ciclo de violência, fazendo-os desenvolver mecanismos para o enfrentamento
da situação (OLIVEIRA et al, 2015, p. 13).
A conscientização dos efeitos que o
bullying pode ocasionar nos adolescentes,
contribui para um maior envolvimento e colaboração da família. As consequências a curto
prazo da envoltura com o bullying são demonstradas pelo jovem com ansiedade, baixa
autoestima, diminuição no desempenho escolar e falta de vontade de ir à escola (BRINO;
LIMA, 2015, p. 35).

Observando as situações de bullying
nos espaços escolares, é importante perceber
que adolescentes que têm uma desenvoltura
social com menor interação no ambiente escolar possuem maiores chances de se tornar
vítima de bullying e ter um enfrentamento ineficaz da situação. As dificuldades no desenvolvimento de habilidades sociais para lidar com
comportamentos agressivos é um fator que
aumenta a vulnerabilidade dos estudantes em
sofrer violência (CUERVO et al, 2016, p. 98).
Os educadores e as famílias podem
proporcionar melhor convívio com as diferenças, identificando sinais de risco e comportamentos que indiquem o envolvimento com o
bullying e o impacto dessa violência no aprendizado e qualidade de vida.
A falta de compreensão dos jovens sobre o que é o bullying e suas consequências,
parece ser um dos importantes aspectos que
contribuem para a ocorrência do bullying e
deve ser trabalhado em políticas públicas que
objetive sua prevenção.
Alguns adolescentes relatam sofrer e
indignarem-se com a ocorrência do bullying,
citando que os agressores poderiam um dia
sofrer a dor da discriminação. Outras pesquisas revelam dados preocupantes quanto aos
sentimentos dos adolescentes em relação à
escola, pois muitos dizem não se sentir seguros na escola (LOPES, 2005, p. 18).
Assim, o bullying pode contribuir acentuadamente para que a escola se torne um
ambiente conflituoso e desconfortável para os
escolares. Considera-se de suma importância que um adulto possa intermediar conflitos
entre pares, demonstrando limites e respeito
em relação à convivência com o outro, para a
manutenção de uma esfera escolar saudável.
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Para combater o bullying, a incorporação
de práticas multiprofissionais participativas e
constantes de educação pode colaborar para
que ocorram melhoras efetivas no comportamento de crianças e adolescentes. Sugere-se a efetivação de programas que também
considerem as diferenças entre os gêneros,
quanto ao modo como se envolvem em atos
de bullying, já que expressam a agressividade
de diferentes formas. Também, a investigação
de outras variáveis relacionadas aos adolescentes envolvidos no bullying, como estilos
parentais, violência sofrida no seio familiar,
rendimento escolar, relacionamento com pais
e professores e outras questões do cotidiano,
visando um maior esclarecimento para este
tipo de violência entre escolares.
No ambiente escolar, podemos observar que muitos adolescentes subestimam a
seriedade e a gravidade do bullying, possivelmente por falta de orientação sobre a repercussão destas agressões. O bullying é tolerado repetidamente pela vítima em nome da
amizade e da proteção emocional de pertencer a um grupo. As agressões verbais muitas
vezes são encaradas como “brincadeira” entre os participantes, mesmo quando evoluem
para agressões físicas. Os autores explicam
que os jovens apresentam comportamentos
agressivos como forma de elevar o status e
o respeito no contexto em que vivem, o que
pode justificar o alto índice de bullying, compreendido como “normal” entre eles.
Para Lopes (2005, p. 18), alguns adolescentes tendem a revidar os apelidos com
outros apelidos, muitas vezes evoluindo para
agressão física, e desta forma fortalecendo o
ciclo de agressão. Após o ato de agressão, a
maioria dos agressores acha engraçado praticar o bullying com os pares, muitos relatam
um sentimento de bem-estar ou satisfação
por dominar os colegas, e entenderem como
qualidade positiva estas atitudes que trazem
prestígio e liderança perante os pares.

O educador pode alertar as famílias
sobre o que o bullying gera para o desenvolvimento do indivíduo, orientando para a
intervenção, colaborando com as escolas na
implementação de programas de conscientização e prevenção para redução da violência
(SILVA et al, 2014), através, por exemplo, do
debate desse assunto em sala, da dramatização e demonstração de situações de bullying
e atividades educativas que incentivem o convívio com as diferenças.
Podemos perceber que, na maioria das
escolas, além do desconhecimento, há certa
indiferença em relação aos casos existentes
de bullying. Muitas vezes as escolas não admitem e não permitem o estudo mais aprofundado dos professores, funcionários e alunos
sobre o bullying, o que dificulta muito a compreensão e prevenção do problema.
Uma das funções da escola é a de promover o bem-estar dos alunos, e o professor
é peça fundamental dentro desse processo.
Além da aprendizagem, ele é referência no
auxílio ao combate a atitudes violentas e situações propícias ao bullying.
Faz-se necessário, portanto, e não de
qualquer forma, que o professor busque as
ferramentas que facilitem o diálogo e o bom
convívio com os alunos a fim de promover
uma boa relação para estudantes sem e com
deficiência. “Por isso, o professor desempenha um papel ativo no processo de educação: modelar, cortar, dividir e entalhar os elementos do meio para que estes realizem o
objetivo buscado” (Vygotsky, 2003, p.79).
Desse modo, o papel do professor na
prevenção desse problema é fundamental,
uma vez que sua intervenção influencia os
acontecimentos. A vítima aguarda a intervenção nas “agressões” ocorridas em sala de
aula, o que nem sempre acontece.
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Essas “agressões” muitas vezes escapam à percepção dos professores. Ou então,
mesmo percebendo, eles decidem não tomar
providências para que esse comportamento
pare, seja por falta de conhecimento de como
endereçar esse problema, por falta de direcionamento da escola ou até por medo em alguns casos. Quando a omissão do professor
acontece, os agressores são fortalecidos, já
que não são responsabilizados. E o problema
não é estancado e se perpetua, sendo um
ciclo vicioso de agressão na sala de aula.
Vamos entender o que leva os autores do
bullying a participarem dessas agressões?
Sendo sua a tarefa de dialogar diretamente com os educandos de maneira a
despertar neles a aceitação e o respeito ao
diferente. Desde nosso nascimento somos socialmente dependentes uns dos outros e entramos em um processo histórico que, de um
lado, nos oferece os dados sobre o mundo e
visões sobre ele e, de outro lado, permite a
construção de uma visão pessoal sobre este
mesmo mundo.
A organização do trabalho docente nesta perspectiva é diferente a partir do momento
em que estamos apontando que é possível
construir relações válidas e importantes em
sala de aula; cada um tem o seu lugar neste
processo, e o aluno é alguém com quem o
professor pode e deve contar resgatando sua
autoestima e capacidade de aprender.
As relações estabelecidas no ambiente
escolar passam pelos aspectos emocionais,
intelectuais e sociais e encontram na escola
um local provocador destas interações nas vivências interpessoais. A escola caracteriza-se
como um dos primeiros locais que deveriam
garantir a reflexão sobre a realidade e a iniciação da sistematização do conhecimento
socialmente construído.

O importante é perceber que tanto o
papel do professor como o do aluno são olhados não como momentos de ações isoladas,
mas como momentos convergentes entre si, e
que todo o desencadear de discussões e de
trocas colabora para que se alcancem os objetivos traçados nos planejamentos de cada
série ou curso. O professor é um mediador
de conhecimento, mas sua função também é
formar cidadãos prontos para a vida fora da
escola.
Concebendo a escola como o lugar
onde ocorrem a apropriação e a sistematização do conhecimento e onde a aprendizagem
deve estar sempre presente, estamos olhando
aqui as interações em um contexto específico
- o processo ensino-aprendizagem. Quando
motivados, nossos alunos entram no "canal
interativo", envolvem-se nas discussões, sentem-se estimulados e querem participar, pois
internamente estão mobilizados por estratégias externas -ferramentas sedutoras que o
professor deve usar para mobilizar sua classe. Quando falamos em ferramentas externas,
referimo-nos aos instrumentos físicos que não
precisam ser algo extremamente sofisticado
- basta que façam parte da criatividade do
professor.
Os professores, perante os casos de
bullying, ressaltam ao aluno a necessidade
de intervenção, isso porque o aluno sente-se
desamparado em meio às brigas e confusões
e almeja que os professores solucionem os
conflitos no âmbito escolar, o que reforça o
“saber que/ o quê” do bullying em detrimento
do “saber como lidar com”. Ou seja, destaca
a importância de conhecer as características
e o processo de evolução do bullying, além
das formas como lidar com essa problemática ” (ARAÚJO, 2014, p. 13).
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Os professores devem lidar e resolver
efetivamente os casos de bullying, enquanto
as escolas devem aperfeiçoar suas técnicas
de intervenção e buscar a cooperação de
outras instituições. Sem dúvidas, sozinho o
professor não resolverá todos os problemas,
mas se sua prática pedagógica for libertária
ele conseguirá desenvolver na sala de aula o
respeito e poderá oportunizar aos alunos que
percebam a importância dos direitos das pessoas com deficiência. O professor não deve
apontar um vilão, assim como não deve tratar
com pena o aluno com deficiência, a função
dele é gerar oportunidades para que os próprios educandos vejam que as diferenças devem ser respeitadas.
As escolas ainda não têm o preparo necessário para lidar com os frequentes casos
de intimidação de alunos, o chamado bullying.
A escola representa um papel essencial para
a formação da maioria da classe trabalhadora, pois é onde os indivíduos passam boa parte de seu tempo, sendo estimulados à interação com diversas vivências que possibilitam
a apropriação de conhecimentos e vivências
tornando-os capazes de enfrentar as problemáticas com maior segurança e harmonia, no
sentido do respeito consigo e com o outro.
Para dar início a um projeto de prevenção ao bullying dentro da escola, é necessário que se faça antes de qualquer coisa, um
diagnóstico para saber se ocorre bullying no
ambiente, em que momento, em quais lugares, com que frequência, e se a equipe pedagógica está envolvida. Quando todos os
dados estiverem em mãos, a escola poderá
iniciar o projeto, que não poderá ter data para
terminar. (SANTOS; BOCK, 2012, p. 21).

profissionais sejam orientados no sentido de
detectar situações e agir prontamente. Também é necessário investir em uma relação
saudável e construtiva com os alunos, facilitando as situações de denúncia, por meio de
uma escuta sensível. É importante que, do
ponto de vista institucional, a escola tenha
limites muito claros e ações mais assertivas
no combate ao bullying, caracterizando uma
política para o tema.
Na intervenção em situações de bullying,
independentemente do papel desempenhado
pelo estudante, a capacidade de a família ouvir a escola, demarcar limites e mobilizar-se
no sentido de reforçar a parceria para ajudar a
criança ou o jovem são fundamentais. É muito
importante que, em face de uma situação de
bullying, escola e família se apoiem no sentido de resgatar os valores morais que devem
pautar a convivência.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para a realização deste trabalho, a metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho foi a do tipo bibliográfica, com pesquisas
realizadas através de livros, revistas, artigos
acadêmicos, periódicos e jornais. O referencial teórico disponibilizado através da Internet
permitiu uma ampla fundamentação teórica
do trabalho. Para fundamentar este artigo,
as bibliografias consultadas têm como base
ANTUNES (2010); LOPES (2011); OLIVEIRA
(2015) e TREVISOL (2016).

É importante ressaltar que o projeto anti-bullying não deve ser de responsabilidade
somente da escola, deve envolver também a
família dos estudantes. A escola tem um papel importantíssimo na prevenção, detecção
e resolução das situações de bullying. Primeiramente, é importante que o tema seja abordado nas aulas e os professores e demais
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo demonstrou a importância que a escola exerce sobre a prevenção e combate ao bullying, à medida que, enquanto instituição social, permeia as relações que os adolescentes estabelecem entre si. Observamos que, nos últimos anos, com o crescimento dos
sinais de violência escolar, o bullying nas escolas surgiu como uma realidade preocupante e
um desafio para toda a comunidade escolar e a sociedade.
Percebemos, então, a incidência significativa de bullying entre os adolescentes brasileiros nas escolas, o envolvimento diferenciado dos gêneros, sendo que meninos são mais
propensos a sofrer bullying.
Observamos, ainda, a fragilidade quanto à realização de estudos preventivos, interventivos e restaurativos ou que avaliem programas de intervenção em relação ao bullying. É preciso
que haja parceria entre a escola, a família, os serviços de saúde e outros setores da comunidade. É relevante criar uma relação mais próxima entre a escola e a família, incentivando
uma cooperação estreita, que permita trabalhar em conjunto, para a prevenção e eliminação
do bullying
A partir dos estudos encontrados para realização desse trabalho pode-se concluir que
o bullying é um acontecimento que faz parte do convívio adolescente, principalmente no meio
escolar. Esse comportamento destrutivo gera consequências para a formação psíquica da
vítima e demonstra problemas sociais e morais no desenvolvimento dos agressores.
É essencial que os familiares e os profissionais do meio escolar tenham conhecimento
sobre o impacto do bullying na vida dos adolescentes. O educador pode oferecer apoio ao
adolescente que sofre bullying através da escuta e conversa sobre os sentimentos gerados
com a situação vivenciada. A atuação do educador no ambiente escolar para promover sensibilização sobre o assunto e prevenção do bullying, bem como a oferta de orientação para os
familiares, são atuações que podem modificar esse tipo de violência nas escolas e contribuir
para o melhor enfrentamento do bullying.
Existe um conjunto complexo de fatores, a nível da escola, da família, das turmas e da
comunidade, que poderão ocasionar ou inibir episódios de violência na escola. Por isso, é
necessário o empenho de todos, na prevenção e no combate ao bullying.
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A PSICOPEDAGOGIA DIANTE DO FRACASSO ESCOLAR
RESUMO: A Psicopedagogia diante do fracasso escolar cumpre o objetivo de analisar de que
forma a intervenção psicopedagógica pode intervir para evitar e para contornar as dificuldades de
aprendizagem e outras questões que levam ao fracasso escolar. Para tanto, define as dificuldades
e os transtornos de aprendizagem, aborda os problemas de comportamento, considera as formas
de intervenção psicopedagógica e as alternativas de intervenção diante dessas questões. A
metodologia utilizada no desenvolvimento do estudo é a pesquisa bibliográfica, conclui-se que a
intervenção psicopedagógica evitar, em última análise, que a experiência escolar seja marcada
pela ideia do fracasso, considerando que o mesmo tem grande influência na imagem que os
alunos fazem de si mesmos e na medida em que a escola rótula experiência como fracassos,
provoca um número maior ainda de fracassos.

Palavras-chave: Aprendizagem; Dificuldades; Intervenção; Psicopedagógica.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo trata a Psicopedagogia diante do fracasso escolar. Como a
intervenção psicopedagógica pode intervir para evitar e para contornar as dificuldades de aprendizagem e outras questões que levam ao fracasso escolar.

A psicopedagogia é considerada uma ciência o que a torna mais difícil de ser discutida, ainda não se tem a delimitação operacional totalmente esclarecida sobre como a psicopedagogia na sua aplicação na psicologia e na pedagogia é uma ciência que busca sua
identidade e inserção, é comum que psicopedagogos fiquem em dúvida sobre a sua atuação
no ambiente escolar, acabam por adotar uma terapêutica a fim de evitar o aparecimento de
distúrbios de aprendizagem.
A psicopedagogia é uma área que evolui a partir do desenvolvimento conjunto da psicologia e pedagogia, é a psicologia aliada a educação como um auxílio para o processo
pedagógico.
As origens do fracasso escolar, na maioria das vezes, se encontram em fatores de ordem biológica, psicológica, ou social ou surgem associadas com fatores externos ao aluno
e, portanto, diversos fatores se associam a ele.
O objetivo geral do artigo é analisar de que forma a intervenção psicopedagógica pode
intervir para evitar e para contornar as dificuldades de aprendizagem e outras questões que
levam ao fracasso escolar.
Definir e diferenciar as dificuldades e os transtornos de aprendizagem, compreender os
aspectos que se associam aos problemas de comportamento, identificar as formas de intervenção psicopedagógica e determinar as alternativas de intervenção diante dessas questões.
Assim, esse artigo se justifica porque se pretende contribuir para a reflexão sobre a importância da Psicopedagogia para o reconhecimento dos fatores que se associam ao fracasso
escolar, sendo relevante analisar de que forma o trabalho do psicopedagogo na escola pode
contribuir para a identificação de suas causas e para evitar as consequências das dificuldades
apresentadas pelos alunos em relação à aprendizagem.
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PSICOPEDAGOGIA
Podemos definir primeiramente que a psicopedagogia está ligada ao desenvolvimento
de metodologias para aqueles que apresentem dificuldades promovendo a reeducação
e inclusão diminuindo os sintomas, a partir do
momento então que o objeto de investigação
passa a ser a compreensão do processo de
aprendizagem e a relação que o estudante estabelece com essa, se tem que o objeto se torna
algo muito mais abrangente. O principal foco
estará no motivo da dificuldade da dificuldade
de aprendizagem, considerando todas as variáveis possíveis que podem ser determinantes
no processo.
A psicopedagogia define que a concepção da aprendizagem é o resultado do olhar
sobre o homem e assim é a partir desta que se
baseia toda a teoria e a prática psicopedagogia.
Quando se analisa a psicopedagogia que
é aplicada ao Brasil, se envolve principalmente
com o processo de aprendizagem e as dificuldades que podem vir a surgir, na ação profissional no Brasil tem-se o englobamento de vários
campos do conhecimento sendo necessária a
sintetização e integração dos mesmos no modelo teórico e prático resultante, a psicopedagogia Brasileira é influenciada pelos modelos
europeu e argentino (SÁ, 2008).
Quando se avalia as barreiras que são
impostas pela alta complexidade que envolve
o próprio objeto de estudo da Psicopedagogia,
a sua recente existência constituída como uma
área científica, as suas origens teóricas e como
se dá a formação no Brasil, concluímos que a
busca de uma identidade gera um processo
nada fácil de ser realizado. Mas, entretanto, os
profissionais brasileiros que estão envolvidos
nesse processo se baseiam em uma vontade
coletiva de gerar contribuição no processo que
está em permanente construção.
Assim, se considera o trabalho psicopedagógico pelas características terapêuticas
realizadas com o indivíduo, se este constrói e
reorganiza a sua própria personalidade. A atua-

ção do psicopedagogo tem delineamentos, diferenciando-o de uma psicoterapia, pois delimita
sua área de atuação na preocupação pedagógica em propiciar ao aluno a melhor forma de
utilizar a sua linguagem e a elaboração cognitiva das informações específicas para que este
indivíduo possa concretizar e satisfazer as suas
necessidades, e colocando em prática em seu
ambiente onde vive (SÁ, 2008).
O trabalho psicopedagógico deve ser
pensado olhando para a instituição escolar,
pensando que essa tem uma função social importante: socializando os conhecimentos que
estão disponíveis, gerando o desenvolvimento
cognitivo e a formação de regras de conduta
fazendo parte de um projeto social mais amplo.
A escola, então, é a geradora da maior parte da
aprendizagem do ser humano.
A Psicopedagogia, no que se refere a sua
atuação preventiva, volta o seu olhar especialmente para a escola. Tendo dedicação às áreas
que estão relacionadas ao planejamento educacional e ao assessoramento pedagógico, gerando contribuição aos planos educacionais e
sanitários dentro das organizações, tendo conduta da área clínica, realizando o diagnóstico
institucional e propostas nessa linha. A atuação
como uma área preventiva tem abrangência ampla, porém pouco explorada mesmo atualmente
(SÁ, 2008).
Com relação a atuação do psicopedagogo na escola se pode fazer muito no desenvolvimento do aprendizado. A aprendizagem
acontece na relação com o professor, com o
conteúdo e com o grupo social escolar como
um todo. Por conta de o ambiente escolar ser
tão importante dentro da vida do ser humano,
mas da mesma forma a instituição escolar,
pode se tornar um ambiente muito prejudicial
(ABREU,2010).
Sendo profissional, o psicopedagogo pode
atuar em uma perspectiva preventiva ou em uma
abordagem terapêutica, clínica. O seu trabalho
pode estar vinculado a uma instituição que pode
ser a escola, hospital, centro comunitário ou ser
de caráter individual em seu próprio consultório.
28 - Fevereiro/ 2022 - Educar FCE
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Em qualquer um dos casos, deve-se salientar que o psicopedagogo não deve prescindir do diálogo interdisciplinar, já que a complexidade do ato de aprender e a complexidade
subjetiva do indivíduo em posição de aprender,
em sua totalidade constitutiva e de manifestação (SÁ, 2008).
O psicopedagogo busca na sua atuação,
mobilizar o indivíduo, levando em conta que
os processos cognitivos como os da atenção,
percepção e memória são determinados pelas
condições de maturação neuropsíquica que são
orientados conforme a emoção e afeto, já que
os sentimentos de prazer e sucesso são determinantes no processo de aprendizagem. Essas
características são tidas como partes integrantes de um processo de desenvolvimento que
acontece de forma única para cada indivíduo,
mas é influenciado pelo meio familiar, social e
cultural.
O psicopedagogo é, portanto, quem norteia sua atuação profissional pelos princípios
que emanam do seu próprio processo de aprendizagem, mas também o psicopedagogo tem
uma crença sobre o aspecto importante da atividade pedagógica e o seu significado simbólico
constituindo o processo geral de aprendizagem
do indivíduo a atuação desse profissional deve
ser capacitante para a estruturação, crescimento e integridade da personalidade do aprendiz
(ABREU,2010).
O papel do psicopedagogo tem variada
vertente, que é dividido, de forma particular, entre o papel do orientador educacional, do psicólogo escolar, do fonoaudiólogo ou do supervisor pedagógico. Quando se pensa em cada
uma dessas áreas, os limites de atuação delas
são difíceis de definir objetivamente (SÁ, 2008).
Ao tentar propor uma diferença, o psicopedagogo, lidando com as dificuldades de
aprendizagem foca nos processos de percepção, cognitivos e conceituais que tem evidências e são atingidos a partir do desenvolvimento
da linguagem.

A partir das primeiras décadas do século
XX, a escola e o ensino se iniciam como objeto
de estudo e de interesse dos psicólogos brasileiros. Os estudos científicos seguem os princípios de duas vertentes da Psicologia: a médico-hospitalar e a educacional. As duas focam nas
dificuldades de aprendizagem e de rendimento
escolar apresentada pelos indivíduos.
As atuais maneiras de se compreender a
obtenção do conhecimento e o desenvolvimento humano, a cognição e o ensino, denotam
uma perspectiva interdisciplinar sobre a atuação
da Psicologia, a Educação, a Antropologia, a
Sociologia, as Ciências Políticas, a Linguística
e demais áreas que apresentem também uma
ênfase crítico-social (SÁ, 2008).
Com o advento das altas taxas de insucesso escolar, se tenta localizá-la a partir do indivíduo, acabando por deixar a problemática ser
resolvida pela família e pelo profissional de saúde. Tirando das responsabilidades, a instituição
escolar e o sistema social, que passam ao profissional psicopedagogo e o da saúde mental, a
missão de solucionar a questão (ABREU,2010).
No intuito de compreender aquelas que
não aprendem, ou que aprendem de forma diferente das demais assim se torna necessário
prioritariamente que o professor ressignifique o
termo aprendizagem, compreendendo que ela
é um processo menos linear e previsível do que
tradicionalmente se pensa.
A psicopedagogia tem sua atuação também na estratégia psicopedagoga com a educação inclusiva que é estabelecida por programas e projetos dedicados à Educação Inclusiva,
a partir disso é especialmente enfatizado o estabelecimento dos componentes de autodeterminação da criança portadora de deficiência.
Equipes técnicas das escolas são provedoras
de cursos de capacitação onde fornecem um
atendimento mais adequado ao professor regular em atividade (SÁ, 2008).
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AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM
E DOS TRANSTORNOS DE
APRENDIZAGEM
No processo ensino- aprendizagem intervêm diversos fatores inerentes ao aluno, ao
professor e à escola, os quais determinam seu
êxito ou seu fracasso e que devem ser considerados e reforçados ou contornados para que
se torne possível contribuir para a formação dos
alunos, objetivo final da escolarização.
Acerca do fracasso escolar, Hoffmann
pontua:
O fracasso escolar é a grande causa da
crise de repetência e de evasão que vivem as escolas. Atribuindo a culpa pelo
fracasso ao aluno ou às condições sociais, a escola não admite que as práticas escolares influem decisivamente para
que o quadro não se altere. Essa postura
é frequente e ignora a questão de que,
muitas vezes, aquilo que se ensina é inadequado ao aluno (grau de dificuldade),
de que a forma pela qual se ensina não
é a melhor (métodos) e, principalmente,
de que a exclusão escolar é a comprovação do fracasso de uma geração adulta
em iniciar as novas gerações nas disciplinas, capacidades e valores que julga
básicos, comuns e necessários a todos
(HOFFMANN,2012, p. 80).

Com tudo é fundamental atentar para o
desinteresse, a incapacidade da escola em se
aproximar, por um lado, das necessidades psicológicas dos alunos e das exigências postas
pela educação destes e, por outro da realidade
sociocultural e sua influência sobre a aprendizagem, o rendimento e a permanência na escola.
Do Ponto de vista físico, Fonseca (2013,
p.79) observa que as dificuldades de aprendizagem podem ser apresentadas por alunos com
problemas de atenção à memória, os quais parecem não compreender informações e orientações do professor, não ter capacidade para
colocar em prática estratégias para a resolução
de tarefas.

Fonseca (2013) argumenta também que
as dificuldades de aprendizagem se relacionam
a outros problemas inerentes ao processo ensino aprendizagem e, especificamente, ao ato de
aprender com eficiência.
Essa questão se refere, para Paiva e Azevedo (apud MONTIEL; CAPOVILLA, 2009), a
um padrão histórico, práticas e espaços educativos, mas também socioeconômicos e políticos
diferentes, que suscitaram teorias sobre os conceitos de dificuldades e transtornos de aprendizagem, aproximando-os distanciando-os.

A PSICOPEDAGOGIA E AS
DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM
De acordo com o código de Ética da Associação Brasileira de Psicopedagogia, em seu
artigo 1, a Psicopedagogia é assim definida
A psicopedagogia é um campo de atuação em Saúde e Educação que lida com
o processo de aprendizagem humana;
seus padrões normais e patológicos considerando a influência do meio família, escola e sociedade no seu desenvolvimento, utilizando procedimentos próprios da
psicopedagogia (ABPp, 2011).

Essa afirmativa esclarece que a psicopedagogia é uma área que estuda e trabalha com
o processo de aprendizagem e suas dificuldades e seus domínios específicos são sujeitos de
conhecimento e o agente de transmissão, bem
como as dimensões constitutivas dos mesmos,
o que extrapola o âmbito escolar e se insere em
um contexto social mais amplo.
De acordo com Sara Paín (2008), graduada em Filosofia, doutora em Psicologia Cognitiva, pensadora e escritora de diversos livros
vinculados com a educação e, mais especificamente, com a Psicopedagogia, os problemas
de aprendizagem são os que se sobrepõem a
níveis intelectuais mais baixos, que não permitem que o sujeito aproveite as suas possibilidades. Os problemas escolares se manifestam
na resistência às normas disciplinares, na má
integração no grupo de pares, na desqualificação do professor, em dificuldades para ex28 - Fevereiro/ 2022 - Educar FCE

98

Revista Educar FCE - 51 ª Edição - 28 - Fevereiro/ 2022

pressar-se ou para compreender, etc, surgindo
normalmente como formações reativas diante
de uma enlutada e mal elaborada transição do
grupo familiar ao grupo social. Em tais casos, a
orientação se inclina por um tratamento psicoterapêutico grupal com apoio pedagógico, a fim
de evitar o iminente fracasso escolar.
Conforme Jardim (2010), às dificuldades
da aprendizagem surgem por desequilíbrio internacional dos aspectos socioculturais, de política educacional, de saúde e de bem-estar e de
combate à privação socioculturais, à pobreza e
à miséria.
Considera, também, que o problema da
dificuldade de aprendizagem é um sintoma, de
uma situação para a qual contribuem diversos
comportamentos e atitudes diante do conhecimento.
Pain (2008) reflete que a dificuldade de
aprendizagem é um sintoma, que cumpre uma
função positiva tão integrativa como o aprender
e é determinada por:
Fatores orgânicos: como aprendizagem
tem sua origem em esquemas de ação que se
desenvolvem a partir do corpo, a ausência ou
falhas na função integrativa e na integridade dos
órgãos responsáveis pelas funções cognitivas e
compreensivas, pelas relações de coordenação
nervosa que facilitam a aprendizagem da leitura
e da escrita e a integração das experiências
desencadeia dificuldades de aprendizagem.
Fatores específicos: a inadequação perceptiva- motora, relativamente a fatores que não
são passíveis de constatação orgânica, mas
que se manifestam na área da linguagem, na
organização espaço-temporal de análise e síntese de símbolos, na aptidão sintática e na atribuição significativa dentre outros, contribuem para
a ocorrência de dificuldades de aprendizagem.
Fatores psicogenéticos: as dificuldades
de aprendizagem tanto se devem a sintomas
como as inibições. Em decorrência de sintomas, a dificuldade em aprender conta com significados inconscientes e, se ligada a inibição,
refere-se a uma retração intelectual do ego,

ocorrendo uma diminuição da função cognitiva
que leva o aluno a apresentar problemas para
aprender.
Fatores ambientais: associam-se a questões ideológicas e/ou axiológicas, as quais contribuem para o desenvolvimento de problemas
de aprendizagem. Este é um fator subjetivo que,
quando relacionado às condições objetivas,
pode favorecer ou não a aprendizagem do indivíduo.
Também, segundo Matos, in Kopzinski,
Sara Paín observa:
A estrutura fundamental que permite a
aprendizagem é a estrutura cognitiva. A
coordenação sensório-motora produz um
esquema virtual permanente, servindo
como paradigma de identificação dos
objetos por meio da acomodação apta
a transformar os esquemas segundo as
exigências da realidade. [...], mas a estrutura cognitiva não poderia funcionar sem
uma outra organização capaz de dar um
sentido ao conhecimento. Como nós já temos observado, para que o bebê chegue
a olhar os objetos, é – lhe preciso ter ele
mesmo sido apanhado pelo olhar de outrem. E para que a realidade exista, é preciso que um outro seja testemunho dela
(MATOS apud KOPZINSKI, 2010, p.31).

Devem ser levados em conta, simultaneamente, o aparelho inteligente e o aparelho
inconsciente. O tratamento e a definição que
cada família, que cada indivíduo, que cada organização social dá à questão do conhecimento é o indicador que permite a interpretação de
distúrbios de aprendizagem de maneira abrangente, porque dessa forma se considera não
apenas o sintoma, mas também os mecanismos inconscientes responsáveis por ele.
Afirma Cunha (2007, p.121) que “o psicodiagnóstico, quanto à sua estrutura, possui
unidades fundamentais: o sujeito ou examinado,
o psicólogo, os testes ou as técnicas psicológicas, o informe psicodiagnóstico e o receptor”.
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Fundamentalmente, observa-se que é
necessário olhar e escutar o aluno, decifrando
a mensagem do jogo, de um silêncio, de um
gesto, de uma recusa. São essas mensagens
que darão a certeza de que instrumentos de
avaliação e de que modo de intervenção utilizar,
encontrando vias de acesso ao aluno.
Castro (2008) afirma, quanto a esse tipo
de intervenção que pode ser de grande valor
para o aluno, levando-a a explorar fantasias e
motivos inconscientes para suas fugas do conhecimento, pois possibilita ativar sua natural
curiosidade, bem como um contato mais realístico e adequado com seus mundos interno e
externo. Visa a auxiliar o aluno a superar ansiedades que bloqueiam o pensamento e o conhecimento, ajudando no uso de suas capacidades
simbólicas, de julgamento, de discriminação e
busca de prazer em exercitar a curiosidade e
o pensamento, ao invés da evitação, do uso
do pensamento onipotente, das atuações ou de
outros sintomas que acompanham as fugas do
conhecimento.
Ajudar o aluno a experimentar suas capacidades de investigar, de ser curioso, de criar
simbolicamente, aprendendo a pensar sobre
si mesmo, seus sentimentos, seus pais, seus
amigos, sua escola, fará com que se torne consciente de suas próprias capacidades mentais e
de aprender com a experiência.
Nesse sentido, uma das formas pelas
quais o psicopedagogo atua é pela avaliação
psicopedagógica, sobre a qual manifestam Dalmau e Sales in Moneró e Solé:
Avaliação psicopedagógica é um processo de apoio às decisões tomadas a respeito da situação escolar dos alunos. É
um processo contínuo, que tem a função
de melhorar a atenção educativa de cada
aluno, norteando as decisões a serem tomadas no processo ensino-aprendizagem
e complementa a avaliação escolar. Ao
mesmo tempo em que ajuda a tomar decisões pedagógicas promove a adequação
da ação educativa, utilizando informações
que vão surgindo no decorrer do processo e introduzindo progressivamente as
mudanças necessárias. (DALMAU; SALES, in MONERÓ; SOLÉ, 2007, p.24).

Ainda, conforme Moraes (2015), a avaliação psicopedagógica deve partir do que a
escola exige do aluno com dificuldades de
aprendizagem. Nesse sentido, a avaliação é
considerada como um elemento essencial do
planejamento curricular, posto que seus conteúdos são as dificuldades que se apresentam no
concreto de ensino-aprendizagem.
Segundo o autor, a avaliação psicopedagógica das dificuldades de aprendizagem deve
cumprir três objetivos fundamentais: descrever,
explicar e prescrever- descrever do modo mais
coerente e compreensível o que ocorre no processo de ensino- aprendizagem no qual surgem
as dificuldades, para poder explicar como o aluno aprende e, em consequência, para propor
um diagnóstico prescrito que permita a elaboração de um plano de intervenção.

TRANSTORNO DO DÉFICIT DE
ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH)
O TDAH poderia ser analisado como uma
desordem sem fronteiras – um diagnóstico psiquiátrico que parece não possuir limites externos nem internos. Na década de 1970, desde
sua constituição, presenciamos um processo
crescente de expansão da categoria. Antes
considerado uma desordem infantil, onde dificilmente atingia a adolescência, agora o TDAH
é retratado como um transtorno psiquiátrico que
pode permanecer durante toda a vida do indivíduo, um quadro incurável.
Antes o transtorno era visto como a causa para um inferior desempenho acadêmico,
passou a ser analisado como uma explicação
biológica “plausível” para as dificuldades dos
nos processos da vida do indivíduo, sendo eles
acadêmicos, profissionais, emocionais, familiares e mesmo sexuais (CRUZ et al. 2016).
O TDAH é um transtorno na construção
do autocontrole, afetando a atenção, o domínio
de impulsos e o nível de atividade. Apesar da
existência de crianças com TDAH identificadas
apenas como Hiperativo-impulsiva, ou desatentas, a maioria (62%) corresponde ao tipo combinado. Portanto, um dos sintomas mais preva28 - Fevereiro/ 2022 - Educar FCE
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lentes nas crianças com TDAH é a dificuldade
de sustentar a atenção. Essas crianças, muitas
vezes, são socialmente percebidas como indisciplinadas, pela própria dificuldade de atentar e
de seguir regras (JOU et al. 2010).
As causas do TDAH ainda são incertas,
apesar do grande número de estudos feitos sobre o tema, considera-se que esse transtorno
seja o resultado de fatores genéticos e/ou biológicos somados a questões ambientais (MAIA
et al. 2015).
A desatenção, impulsividade e hiperatividade física e mental são os três sintomas básicos que caracterizam o TDAH. Normalmente
se manifesta ainda na infância e segue na fase
adulta em cerca de 70%. Acomete os indivíduos
independentemente do sexo, grau de escolaridade, situação socioeconômica ou nível cultural,
o que pode causar sérios prejuízos na qualidade de vida das pessoas caso não sejam diagnosticadas e orientadas precocemente (SPREA,
2016; DOMINGUES et al. 2013).
O Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade é concebido como um transtorno
neurobiológico, de causas genéticas, que surge
na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida e se caracteriza por
sintomas de desatenção, agitação e impulsividade. Às vezes é chamado de DDA (Distúrbio
de Déficit de Atenção). O déficit de atenção e a
hiperatividade são problemas mais comuns e se
baseiam nos sintomas de desatenção (pessoa
muito distraída) e hiperatividade (pessoa muito
ativa, por vezes agitada, bem além do comum)
(GIRARDI et al. 2012).
No momento em que a criança inicia suas
atividades escolares, o Transtorno de Déficit de
Atenção/Hiperatividade (TDAH) fica mais evidente, pois começa a apresentar dificuldades
na convivência com os colegas, professores e
pais. Historicamente os indícios sobre o transtorno surgem na literatura médica por volta do
século XVIII com as primeiras referências à hiperatividade. Hoje, o TDAH não é novidade no
âmbito escolar (DOMINGUES et al. 2013).

Os educadores muitas vezes se deparam
com estudantes que possuem hiperatividade e
não sabem como trabalhar com eles em sala,
fazendo um pré-julgamento e confundindo seu
TDAH com mau comportamento, o que consequentemente prejudica, de forma significativa,
o processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Este é visto como um fator preocupante,
pois o contato com a leitura e a escrita se dá
no ambiente escolar e exige atenção e concentração (MAIA et al. 2015).
Atualmente, com a predominância do discurso biologicista, a psiquiatria e a medicina não
dispensam a individualidade e falam de transtornos que decorrem supostamente da neuroquímica cerebral. O TDAH, como sabemos hoje, já
foi a criança com suposto mal comportamento,
passou pela criança com uma deficiência mental leve que tinha sintomas de hiperatividade, e
inclusive aquela que apresentava um cérebro
moderadamente disfuncional, posteriormente
chamada de criança com Déficit de Atenção.
Atualmente, crianças e adolescentes têm
sido classificados com TDAH e tratados com
psicofármacos, principal tratamento determinado para o fracasso escolar e dificuldade de
aprendizagem (CRUZ et al. 2016).
Como se percebe uma criança com
TDAH? Elas são retratadas pelos seus professores, colegas e pais como uma criança que
dificilmente escutam, estão frequentemente sonhando acordadas, sempre perdem suas coisas, esquecidas, facilmente distraídas pelo seu
redor, que precisam de constante atenção e que
não acabam o que começam.
Pela dificuldade de controlar seus próprios
impulsos, muitas vezes são retratadas como impacientes, pois, sempre interrompem os demais,
respondem antes da hora, dificilmente esperam
sua vez e sempre tentam encurtar suas tarefas.
Quanto a sua intensa motricidade ou hiperatividade, professores e pais comentam que elas
têm a propensão de abraçar o mundo, ficam
contorcendo-se sem poder ficar sentadas, falam
muito, frequentemente ficam fazendo barulhos
estranhos ou cantarolando, e são incapazes de
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parar as atividades motoras. Elas, na verdade,
não possuem meio termo: ou estão dormindo
ou estão pulando (JOU et al. 2010).

do TDAH podendo de acordo com o Manual
surgir entre 7 e 12 anos de idade (MAIA et al.
2015).

Ao passar dos anos, a hiperatividade passou por diversas mudanças em sua nomenclatura, tais como: síndrome da criança hiperativa,
reação hipercinética da infância, disfunção cerebral mínima, distúrbio de déficit de atenção
e, posteriormente, Transtorno de Atenção com
Hiperatividade (MAIA et al. 2015).

Deve-se considerar que as crianças do
tipo hiperativas possuem diferentes manifestações das desatentas, ou das combinadas, portanto exigem tratamentos que possam contemplar essas diferenças. (JOU et al. 2010). Os
jovens hiperativos frequentemente são impulsivos e imprudentes, suas relações são marcadas
pela ausência de inibição social, e a grande falta
de reservas e cautela. Tendem a se isolar socialmente e são impopulares uns com os outros
(MAIA et al. 2015).

Segundo Jou et al:
Com relação à presença do TDAH, várias
pesquisas de diferentes países mostram
uma prevalência do transtorno entre 3% e
9%. A diferença entre as médias levantadas nesses estudos seria consequência
do critério utilizado para definir o transtorno (2010, p.2).

Já que não existe um marcador biológico que contemple todos os casos de TDAH,
o diagnóstico desse transtorno baseia-se no
quadro clínico comportamental. Não há, portanto, nenhum teste neurológico, laboratorial ou
psicométrico, que possa diagnosticar o TDAH.
O diagnóstico é o produto da análise de informações alcançadas em diversas situações e
de várias fontes, abrangendo desde a queixa
feita no consultório do profissional até as informações obtidas mediante entrevistas e escalas
com os professores, os pais ou responsáveis, e
a anamnese da criança (JOU et al. 2010).
Segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID-10, 2011), o TDAH
está no grupo de transtornos caracterizados,
por início precoce, durante os cinco primeiros
anos de vida, apresentando falha de dedicação
nas atividades, que exigem envolvimento cognitivo, e tendência começar uma atividade sem
ter terminado a anterior sem acabar nem uma
das duas, associadas a uma atividade global
desorganizada, descoordenada e excessiva.
Em contrapartida, o Manual Diagnóstico
de Transtornos Mentais (DSM-5) apresenta mudanças referentes à faixa etária de surgimento

Frequentemente os professores são o começo das fontes de informação para determinar
o diagnóstico do TDAH e, na maioria das vezes,
são eles que solicitam uma avaliação profissional para seu aluno. Com isso, os trabalhos que
pesquisam as percepções, as experiências e
o conhecimento dos professores sobre esse
transtorno são de extrema importância para
indicar importantes mudanças que podem ser
feitas na área educacional. (JOU et al. 2010).
Segundo Maia et al.:
A hiperatividade é um problema de saúde
mental que tem três características básicas: a distração, a agitação e a impulsividade. Esse transtorno pode levar a dificuldades emocionais, de relacionamento
familiar e desempenho escolar, as quais
prejudicam seu desempenho e aprendizagem de forma significativa (2015, p.75).

Existem diferentes perfis dentro do TDAH,
e muitas das características que os compõem
são confundidas com mau comportamento, o
qual se não for tratado corretamente, isto é, ignorando e/ou pode acarretar em diversos danos sociais, emocionais e psicológicos. Borella
(2002) acrescenta, ainda, o tipo de perfil não
específico, quando as características apresentadas são insuficientes para se chegar a um
diagnóstico completo, apesar de os sintomas
desequilibrarem a rotina (MAIA et al. 2015; DOMINGUES et al. 2013).
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Na formação continuada, o professor
deve buscar aprofundar conhecimentos referentes às particularidades do TDAH, como se
manifestam os estudantes, quais suas aceitações e possíveis comportamentos, bem como
sugestões de atividades que possam por eles
serem realizadas, mediante esforço de ambas
as partes. Essas observações e informações
serão muito importantes para que o professor
possa saber como deve agir e lidar com cada
situação apresentada (MAIA et al. 2015).
Normalmente as crianças portadoras de
TDAH são as mais lesadas no ambiente escolar,
porque usam estratégias e raciocínios que diferem das exigências acadêmicas. Ao lidar com
essas crianças é necessária maior flexibilidade
em sala de aula. Se faz necessário professores capacitados para lidar com os mesmos,
professores que as encorajem a trabalhar da
sua própria maneira, para que possam evoluir
(AFONSO, 2011).
Com o passar do tempo, o TDAH tem recebido diversas nomenclaturas como: Reação
Hipercinética da infância, Distúrbio de Déficit
de Atenção, Disfunção cerebral mínima, até a
terminologia atual. Sendo considerado um distúrbio crônico, normalmente surge na primeira
infância, antes mesmo dos sete anos (SILVA et
al. 2016).
No que diz respeito ao ambiente escolar,
este deve completar o ambiente familiar do estudante, ser agradável e gerador de afeto. Os pais
e a escola devem ter os mesmos princípios,
buscando o benefício do filho/aluno com dificuldade, logo que através de suas atitudes, os pais
estarão diretamente relacionados a educação
dos próprios filhos (DOMINGUES et al. 2013).
Hoje o TDAH é parte integrante do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, publicado pela Associação Americana de
Psiquiatria, este material trouxe um progresso
notável por possibilitar um aumento significativo
da confiabilidade diagnóstica (SPREA, 2016).

O despreparo do professor leva a frustração escolar de ambas as partes e, em grande
parte dos casos, causa danos sociais, cognitivos e emocionais, logo que, se em determinada situação o estudante com TDAH for má
compreendido, a reação dele poderá ser ficar
mais irritado, inquieto e agitado, o que prejudica
a comunicação entre o docente, o aluno e seus
colegas (MAIA et al. 2015).
Alguns acreditam que os problemas da
criança com Transtorno de Déficit de Atenção
e Hiperatividade são emocionais, devido a
conflitos em casa e que a medicação seria a
única solução para o problema, dado que é
um transtorno biológico. O trabalho solidário e
cooperativo, é fundamental entre as crianças e
professores para que sejam eliminados os preconceitos e assim possibilitar a realização pessoal de todos que precisam de compreensão,
carinho e apoio (GIRARDI et al. 2012).
Deve-se buscar uma estrutura educacional que considere as diferenças individuais e
possibilite a adaptação dos conteúdos e estratégias pedagógicas às necessidades e capacidades únicas de cada criança. Partindo de
obrigações pedagógicas para com essas crianças, evidencia-se algumas ferramentas úteis: a
consciência da realidade do aluno, como também o conhecimento dos princípios básicos da
teoria da aprendizagem e a presença em aula
de alunos com distúrbios de comportamento
(SILVA et al. 2016).
Essas iniciativas adotadas pelo docente
beneficiam o próprio professor, o estudante com
TDAH e seus colegas, pois, esse desenvolvimento de métodos diferenciados promoverá
um ambiente adequado para o progresso acadêmico, abrirá, estimulará e incentivará novos
caminhos para o desenvolvimento pessoal, a
autoconfiança e a busca por novos saberes,
essenciais para uma boa relação entre aluno e
professor (MAIA et al. 2015).
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A hiperatividade está presente por consequência de diversos motivos, não apenas a um
fator isolado, como: causas ambientais, emocionais, e saúde que se agravam quando os pais,
por não possuírem as informações necessárias,
complicam ainda mais a saúde mental da criança. Com isso, cabe aos pais e aos profissionais
um diagnóstico mais preciso que possa avaliar
o comportamento e desempenho da criança
(SILVA et al. 2016).
Para que o processo de educação seja efetivo é necessário que os educadores sejam tanto
em palavras quanto em ações, bondade e firmeza, especial se entre os educandos exista alguém
com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Existe um provérbio chinês que diz: “Procure
me amar quando eu menos mereço, porque é
quando eu mais preciso”. (MAIA et al. 2015).
Predominantemente percebida no período escolar, a hiperatividade infantil ou Transtorno
de Déficit de Atenção e Hiperatividade, é dado
como um distúrbio em que os sintomas tendem
a provocar danos ao desenvolvimento infantil,
principalmente as situações de relacionamento
em grupos ou pares e o aprendizado acadêmico.
Dentre as principais características do Transtorno
de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH),
destacam-se aquelas relativas à dificuldade de
atenção, impulsividade e hiperatividade, os que
evidenciam muita diferença entre as crianças
dentro dos padrões de normalidade e as identificadas como portadoras do transtorno. Conhecer
e compreender o comportamento dessas crianças é essencial para que ocorram mudanças e
redirecionamento de vida (GIRARDI et al. 2012).
Desde nosso nascimento temos como
inclinação direta para o processo de aprendizagem, a curiosidade é uma característica que
desde muito cedo surge em nossas vidas, com
isso a construção dos saberes e o processo
de aprendizagem é considerado um processo
espontâneo e natural para a espécie humana,
e casa não ocorra, percebe-se que algo está
contrariando a lei da natureza e se faz necessário identificar a causa bem como combater os
sintomas (AFONSO, 2011).

Hoje em dia sabemos que muitas crianças passam a frequentar ambientes escolares
com apenas 6 meses de idade. Desde muito
cedo o ambiente acadêmico passa a fazer parte
da vida deste ser humano, onde iniciam seus
processos de relacionamento com outras crianças, manifestam impulsos, conhecem seus limites, conquistam espaços e mostram suas características. É nesse ponto do crescimento que
devem ser percebidos os distúrbios, é quando
passam a manifestar comportamentos diferenciados dos padrões da normalidade. Contudo,
para que essa criança seja diagnosticada como
portadora de TDAH, estes comportamentos devem ser notados também em outros ambientes
em que a criança frequenta, para que possa
ser descartada a possibilidade de o problema
estar acontecendo apenas em um ambiente:
apenas na escola ou apenas em casa (AFONSO, 2011).

A INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA
NA MODIFICAÇÃO DE
COMPORTAMENTO
A modificação de comportamentos que
prejudicam o aprendizado, que causam dificuldades ao aluno, ao professor e aos colegas e, consequentemente, contribuem para o fracasso escolar,
representa um desafio de cunho preventivo, ao
qual o psicopedagogo responde no sentido de
não apenas agir sobre o comportamento inadequado já instalado, mas para evitar que ocorra.
Como profissional, o psicopedagogo é
capaz de compreender as razões que levam o
aluno a não aprender. O diagnóstico e a intervenção psicopedagógica, como observa Bossa
(2007, p.35), configura-se como fundamental
para dar respostas, inclusive, à necessidade de
modificação de comportamentos, visto que corresponde a “um saber e a um saber-fazer” que
estabelece as condições subjetivas implícitas
nesses comportamentos, sem comportar uma
definição estática sobre cada aluno ou sobre
as suas dificuldades, mas avaliando suas possibilidades, suas disponibilidades para modificar
seu comportamento, sua aprendizagem e seu
desempenho escolar.
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Como dificuldades de aprendizagem, os
comportamentos inadequados correspondem,
normalmente, à presença de fatores emocionais
que impedem o desempenho acadêmico e dificultam a aprendizagem, gerando fracassos.
Esses comportamentos não necessariamente
são de indisciplina, mas também podem ser
de isolamento, de inquietação, de ansiedade,
de inibições, de fugas, cujas razões podem ser
emocionais e demandam atenção e cuidados.
(GOULART, 2011).
A partir da intervenção do psicopedagogo, o aluno se fortalece para encontrar a solução para seu problema, modificando a postura
diante dele, e, consequentemente, seu comportamento. O reforço à autoestima, às habilidades positivas, representa caminhos importantes
para alcançar esses resultados.
Considerando, como observa Jardim
(2010), que cada comportamento, além de
causas e consequências diversas, também
apresenta níveis de complexidade, devendo
ser identificada e trabalhada, especialmente, a
relação entre estímulo e resposta diante desses
aspectos.
Para que um comportamento seja modificado, Jardim (2010) observa que é essencial
considerar as teorias e Skinner e a terapia de
comportamento tradicional, que considerar que
o comportamento deve ser observado tanto no
aspecto pessoal como em sala de aula, porque
tanto o aspecto particular (do aluno), como o
aspecto ambiental (da sala de aula, do grupo,
da escola, da família, da comunidade) devem
ser conhecidos para que se compreenda qual
a intervenção necessária junto ao aluno.

Esses fatores são causadores de dificuldades de aprendizagem e, quando não abordados de maneira correta, se associam a outros
fatores que os incrementam e/ ou desenvolvem
e se relacionam, qualitativamente, tanto ao envolvimento afetivo do aluno em relação ao meio
social e educativo como às deficiências pedagógicas do ensino e ao agravamento de problemas neurológicos preexistentes (PAÍN 2008).
Wong, citado por Jardim (2010), afirma
que os alunos que apresentam dificuldades
de aprendizagem, inicialmente, têm problemas
para verificar e para avaliar aquilo que produzem
e realizam. Podem, no mesmo sentido, desenvolver problemas de comportamento, os quais
têm incidência direta sobre o convívio escolar
e, especialmente, na sala de aula.
Normalmente, como observa Vasconcelos (2009), os problemas de aprendizagem
conduzem ao fracasso escolar e não atingem
somente o aluno que apresenta dificuldades,
mas também os demais, quando o problema da
indisciplina características de alunos com problemas de comportamento não é corretamente
enfrentado.
A indisciplina é comum em todas as escolas e assume diversas formas. Quando os
hábitos de relacionamento, as convenções, as
regras e as atitudes não se integram adequadamente, são gerados conflitos que dificultam
a aprendizagem dos alunos.

Os problemas do comportamento podem
ser concomitantemente, causas e consequências das dificuldades e aprendizagem.
Segundo Paín (2008), se ligam a fenômenos tais como a hiperatividade, a falta de
maturidade social e emocional, a tendência à
distração, a impulsividade, a hostilidade, a dependência, passando por processos neuróticos
e, mesmo, psicóticos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo, cujo objetivo foi analisar de que forma a intervenção psicopedagógica
pode intervir para evitar e para contornar as dificuldades de aprendizagem e outras questões
que levam ao fracasso escolar, tratou das dificuldades de aprendizagem e dos problemas de
comportamento como fatores, responsáveis pelo fracasso escolar.
Nesse sentido, considerou que não é possível atribuir ao aluno a responsabilidade pelo
fracasso, diante desses problemas, visto que nesse fracasso interferem uma série de fatores,
muitos dos quais são externos ao aluno e que necessitam, para uma intervenção satisfatória,
ser considerados, analisados e modificados.
Também se constatou que a identificação correta da dificuldade de aprendizagem ou
de comportamento, bem como a intervenção pedagógica adequada pode modificar o futuro
do aluno e evita o fracasso escolar, ajudando- o na superação de dificuldades.
Da mesma forma, essa intervenção é importante para os professores e para a escola,
visto que a base especializada de conhecimento do psicopedagogo é essencial para que o
processo ensino- aprendizagem, como um todo, deixe de reproduzir fracassos e se qualifique.
Contribui, dessa forma, tanto para prevenir o fracasso como, sobretudo, para que os
alunos obtenham uma formação livre das marcas emocionais que o fracasso escolar causa.
Em relação ao sucesso e fracasso escolar, conclui-se que é fundamental a intervenção
da Psicopedagogia, visto que quando se trata aprendizagem humana, é necessário examinar
as peculiaridades do desenvolvimento de cada aluno, a forma como se processa suas aprendizagens ou não aprendizagem e todos os fatores que interferem nesse processo.
Além disso, também é necessário compreender de que forma a aprendizagem se altera
no curso de sua evolução e quais são as variáveis que promovem modificações negativas na
aprendizagem para abordá-las e antecipar-se a elas.
Pode- se concluir, portanto, que mesmo que não existam receitas infalíveis para corrigir
as distorções e para promover o desenvolvimento da educação necessária e desejada, tampouco teorias prontas para que se alcance essa finalidade, é imprescindível que o resultado
final do processo ensino- aprendizagem seja a efetivação de uma educação de qualidade e
jamais o fracasso.
Portanto, especificamente quanto ao fracasso decorrente das dificuldades e problemas
apresentados no presente estudo, evidencia- se que a intervenção deve seguir a lógica do
processo de quem aprende.
Nesse sentido, pode-se afirmar que uma das principais contribuições da Psicopedagogia é a consideração de que o professor, para intervir, deve considerar os pré-conceitos do
aluno sobre a aprendizagem, em todos os níveis e a experiência particular desse aluno como
componente de outros meios, e não somente da escola.
Isso evita, em última análise, que a experiência escolar seja marcada pela ideia do fracasso, uma vez que é inegável o fato de que o fracasso tem grande influência na
imagem que os alunos fazem de si mesmos e na medida em que a escola rótula
experiências como fracassos, provoca um número maior ainda de fracassos.
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O PROCESSO DA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo principal contribuir para com a formação de
cidadãos críticos e participativos, destacando a importância da prática de leitura na Educação
Infantil e ainda, demonstrando através da escrita a relevância do educador na formação de
novos leitores. E, em virtude do tratamento dado pelos autores pesquisados, compreende-se
que a prática da leitura na Educação Infantil é de fundamental importância, possibilitando a
formação desde cedo de novos alunos leitores, sendo o educador um mediador, pois será sua
responsabilidade proporcionar às crianças espaços adequados de leitura, transformando estes
espaços em situações prazerosas de aprendizagem. Entretanto, cabe ressaltar que, além de
competência, o profissional da Educação Infantil deve ser um leitor, e ainda, criativo, pois nunca
como hoje a leitura foi tão importante.

Palavras-chave: Educação; Leitura; Conhecimento.
28 - Fevereiro/ 2022 - Educar FCE

109

Revista Educar FCE - 51 ª Edição - 28 - Fevereiro/ 2022

INTRODUÇÃO

E

ste trabalho tem como objetivo contribuir para com a formação de cidadãos críticos e participativos, destacando a importância da prática de leitura na Educação
Infantil e ainda, demonstrando através da escrita a relevância do educador na
formação de novos leitores.
Com os avanços tecnológicos e as transformações educacionais percebidas na área
de língua portuguesa nos últimos anos, nota-se cada vez mais a necessidade de atualização
dos profissionais do ensino na intenção de viabilizar um ambiente escolar em consonância
com as novas teorias de ensino e, ao mesmo tempo, atraente aos alunos.
Entende-se que é primordial a atividade de leitura na educação infantil para a formação
de leitores que possam desfrutar dessa ferramenta indispensável, não somente no espaço
escolar, mas estendendo seu uso para toda vida.
Nesse sentido, é necessário estimular o desenvolvimento dos alunos através de relações
estabelecidas com seus aprendizados trazidos do meio familiar empírico, motivando-os ao
estudo prazeroso da leitura e levando em conta seu convívio social. Assim, nota-se a relevância de se trabalhar dentro da realidade da criança transformando o conhecimento do senso
comum e científico, respeitando o seu estágio de desenvolvimento.
O presente trabalho vem buscar compreender a importância da leitura na educação
infantil, além de investigar modos de ampliar, de forma autônoma e criativa, o interesse dos
alunos com relação ao prazer de ler.
Todavia, falar da leitura no contexto escolar é falar no vazio, se não partimos para a
prática da leitura desde a educação infantil.
Assim, se realmente a leitura é trabalhada na educação infantil, então nossas crianças
serão futuros leitores críticos e participativos.
Entretanto, para a realização deste trabalho, tornou-se necessário uma pesquisa bibliográfica, de cunho qualitativo, com base em autores que conceituam a importância da leitura
na educação infantil.
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COMO SURGIU A LEITURA
Segundo Martins (1994: 07), “o ato de
ler é usualmente relacionado com a escrita, e
o leitor é visto como decodificador da letra”.
Começamos a compreender, a dar sentido
ao que e a quem nos cerca, são os primeiros
passos para aprender a ler.
Um aprendizado mais natural do que
se costuma pensar, mas tão exigente e complexo como a própria vida. Para aprender a
ler e compreender o processo da leitura, não
estamos desamparados, temos condições de
fazer algumas coisas sozinhos e necessitamos de alguma orientação.
No conceito de Zilberman (1999), “tudo
começou quando a sociedade precisou criar
um código reconhecido e aceito por todos,
o qual seria usado para operar as relações
familiares, sociais e econômicas”, ou seja,
começamos a ler desde quando nascemos,
pois começamos a decodificar todos os sinais emitidos por todos ao nosso redor.
Nesse mesmo contexto para Zilberman
(1999),
o ensino da leitura e da escrita na Antigüidade Clássica (Grécia e Roma) enfatizava
de tal forma o domínio do alfabeto, no ensino do nome e da forma das letras a ponto de o processo iniciar-se pela caligrafia
e pelo reconhecimento oral do nome de
cada letra (ZILBERMAN, 1999).

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

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

Assim, a literatura, apesar dos avanços
e recuos, revela a natureza dialética da história da leitura, a qual tem a ambição de narrar
o progresso.
Nesse processo de crescimento, a história da leitura se liga intimamente à história
da educação, elegendo a escola como espaço de aprendizagem, valorização e consolidação da leitura. Desse modo, para se trabalhar a leitura na escola, é necessário levar em
consideração o método de alfabetização, o
tipo de livro escolhido, didático, paradidático
ou outro, a educação artística e o ensino da
leitura.
O país, desde que se tornou uma nação independente, luta para derrubar as altas
taxas de analfabetismo. Entretanto, deve-se
discutir o tipo de método escolhido para alfabetizar, tendo em vista os seguintes fatores: o
porquê de se ensinar a ler, o bloqueio entre o
analfabeto e o processo de alfabetização e a
realidade do analfabeto.
Por outro lado, a escola pouco é qualificada para ensinar a ler, o professor não é
suficientemente preparado e é mal remunerado pelo Estado, e as obras literárias que são
utilizadas em sala de aula não conseguem
formar bons leitores. É inegável a importância
da escola na construção da leitura no Brasil.
Contudo, é preciso que seja feita uma
análise realista do difícil caminho por onde
passa a leitura em nosso país e de como
se dá a ênfase à leitura, pois segundo Barone (2005:33), “é importante enfatizar que
a aprendizagem da leitura e da escrita traz
questões para o aprendiz, mais amplas, que
rompem os limites estreitos colocados pelas
diferentes abordagens teóricas”.

28 - Fevereiro/ 2022 - Educar FCE

112

Revista Educar FCE - 51 ª Edição - 28 - Fevereiro/ 2022

A IMPORTÂNCIA DA INICIAÇÃO À
LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Na Educação Infantil, a criança amplia
seu círculo de conhecidos, torna-se mais independente, estende os limites das relações
familiares e estabelece comunicação com
mais pessoas, principalmente com crianças
de sua idade. Essa ampliação das relações
requer da criança um bom domínio de seus
meios de comunicação, principalmente da linguagem. Além disso, as atividades das crianças se tornam mais complexas e requerem
uma linguagem de melhor qualidade.
A leitura de modo geral amplia e diversifica nossas visões e interpretações sobre o
mundo e da vida como um todo. Precisamos
estar atentos a esta questão, pois a ausência
da leitura em nossa vida bloqueia a possibilidade e acaba de certa forma, nos excluindo dos acontecimentos, da interpretação, da
imaginação e da ficção arquitetada pelo autor, seja num romance ou num artigo; numa
crônica ou num conto, numa poesia ou num
manifesto, num jornal ou num ensaio, num
gibi ou numa história infantil ou infanto-juvenil, enfim, são inúmeras as possibilidades de
mergulhar no mundo da fantasia e da realidade encontradas no mundo das palavras
(DAUTO, 2006).
Na Educação Infantil, o professor tem
um papel fundamental, pois é por meio de
suas ações que as crianças podem usufruir
da leitura e da escrita. O que ele faz é basicamente um trabalho de aproximação e familiarização com essa linguagem, que pode
ser organizado em torno de algumas oportunidades.
Quando alfabetizamos, tratamos de incluir todas as crianças no contexto da cultura
escrita, acolhendo suas diferentes práticas
sociais e o sentido que isso tem para elas
(AUGUSTO, 2008, p.188).

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

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

DIFICULDADE NA APRENDIZAGEM DA
LEITURA
Para dar solução ao fracasso escolar é
necessário elaborar um plano de prevenção
nas unidades escolares. A escola tem a função de preparar a criança para o ingresso na
sociedade promovendo as aprendizagens e
conhecimento de mundo.
As pesquisas atuais mostram que as
escolas não devem mais trabalhar com dados
quantitativos, pois toda a dimensão no ato de
ensinar e aprender devem ser firmados na
qualidade de ensino, na utilização de novas
ferramentas e de todos os recursos que promovam o sucesso da criança na escola.
Portanto se faz necessário estar atento aos processos avaliativos, muita atenção
com os métodos e crenças, estratégias pedagógicas, relação professor-aluno – aluno
professor, devendo sempre buscar o apoio
da família e efetivar uma boa interação com
a comunidade escolar.
Sabemos que uma criança valorizada,
estimulada é criativa e apresenta um melhor
desempenho. É na escola que a criança encontra espaço aberto para eventos culturais
e educacionais preciosos e desafiadores, que
vão além do momento didático de sala de
aula.

São por meio da leitura que ampliamos
nossas habilidades e competências nas áreas da criticidade e criatividade, ambas as características indispensáveis ao letramento e à
prática da cidadania.
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O professor tem que atuar de forma
polivalente porque é na escola que muitas
situações vivenciadas pelas crianças são descobertas, principalmente falando do processo ensino aprendizagem. A escola é o local
onde acontece de forma efetiva o processo
de leitura e escrita. Sabemos que uma grande
parte da taxa de evasão escolar procedente
das crianças e adolescentes pode estar associada com Transtornos das Aprendizagens.
Em relação ao desenvolvimento da
aprendizagem de leitura e escrita, o professor deve estar atento a alguns sinais, pois
sabemos que a Dislexia vem a ser um transtorno de aprendizagem na área da leitura e
podendo já ser diagnosticada na Educação
Infantil, pelo fato de as crianças com essas
dificuldades apresentarem alguns sinais comuns como:
Dificuldades na pronúncia, dificuldades
de seguir regras, de recontar uma sequência da história, problemas de coordenação
motora, desinteresse por livros, escritas, etc.,
essas crianças respondem bem na oralidade
e sua principal dificuldade é entre a letra e o
som.
Sabemos que uma boa mediação o
professor poderá diagnosticar precocemente e efetivar um trabalho em equipe de forma multidisciplinar no encaminhamento e no
acompanhamento da criança para tratamento
podendo superar essas situações.
Para ler o cérebro opera vários circuitos
ao mesmo tempo: os que armazenam o vocabulário, a gramática, o discurso e a interpretação e cada uma destas funções tem lugar
certo no cérebro.

Em Fonseca encontramos como se processa no cérebro a leitura oral:
“A leitura, um dos processos mais
complexos da aprendizagem, compreende
a discriminação visual de símbolos gráficos
(grafemas) através de um processo de decodificação que se passa no segundo bloco,
só possível com um processo de atenção
seletiva regulado pelo primeiro bloco. Posteriormente, e ainda na mesma unidade, há
que selecionar e identificar os equivalentes
auditivos (fonemas) através de um processo
de análise e transdução, de síntese e comparação, a fim de edificar a busca da significação (conjectura) e avaliar os níveis de
compreensão latentes.
A partir daqui, surgirá uma nova operação de equivalência que compreende a codificação, ou seja, a rechamada dos articulemas que serão executados e verificados na
área de Broca, isto é, no terceiro bloco. “Dos
motoneurônios superiores frontais, a linguagem interior se transformará em linguagem
expressiva, através da oralidade, ou seja, da
produção de sons articulados” (FONSECA,
1995, p. 165).
Todas essas funções caracterizam a
aprendizagem da leitura. Um problema num
desses blocos: 1º bloco (Cerebelo) – responsável pela atenção seletiva; 2º bloco (Lóbulo Parietal) – responsável pelo processo de
decodificação ou 3º bloco (Lóbulo Frontal)
– responsável pelo processo de codificação
com certeza afetará a aprendizagem da leitura causando alguma dificuldade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No presente trabalho, procuraram-se algumas considerações sobre a prática da leitura
observada no dia-a-dia. Em seguida um breve contexto histórico sobre a leitura, o conceito de
leitura e sua função, caracterizando-a como um instrumento de integração pessoal e social.
E ainda, a importância da prática da leitura na Educação Infantil, como contribuição na
construção do pensamento da criança e as dificuldades de aprendizagens da leitura.
Entretanto, ao longo deste trabalho buscou-se inspiração, sobretudo, na crença como
educadora, que o futuro está na educação, principalmente na Educação Infantil.
Quanto ao interesse pelo tema, o mesmo originou-se pelo fato de observação durante
o período de Estágio Curricular Obrigatório do curso de Pedagogia, no acompanhamento do
desenvolvimento constante das crianças.
Por essa razão encontram-se sempre cheias de dúvidas e curiosidades, pois elas vivem
em uma sociedade letrada, com muitos atrativos tecnológicos, o que despertam a curiosidade e a vontade de ler e escrever antes mesmo de freqüentarem a escola, principalmente no
que se refere às séries iniciais, frente a esta realidade, tornou-se relevante uma abordagem
sobre a importância da prática da leitura na Educação Infantil, demonstrando assim, através
da escrita a relevância do educador na formação de novos leitores.
A iniciação à leitura pela criança na Educação Infantil, percebemos o quanto é importante o papel mediador do professor, pois será de sua responsabilidade atribuir à literatura
uma finalidade significativa à vida da criança de ser e estar no mundo.
O educador deverá avaliar-se continuamente, buscando na teoria respostas para a sua
prática. Ou seja, o educador deve teorizar a sua prática e colocar em prática sua teoria. É isto
que este estudo propõe: “Leitura: maneiras de ensinar, maneiras de aprender – uma possibilidade teórica que se efetiva na prática.
Por meio das leituras e da pesquisa realizada pode-se afirmar que crianças com hábito
de leitura poderão ser mais ativas, terem mais desenvoltura, argumentos, poder de reflexão e
crítica da qualidade dos textos lidos, e principalmente, capazes de inventar, renovar e discordar, de ler além das palavras, assim, tornando-se realmente, cidadãos críticos e participativos.
Dessa forma, em virtude do tratamento dado pelos autores pesquisados, compreende-se que a prática da leitura na Educação Infantil é de fundamental importância, pois a mesma
possibilitará a formação desde cedo de alunos leitores.
Compreende-se também, o quanto é importante o papel mediador do educador, pois
será sua responsabilidade proporcionar às crianças espaços adequados de leitura, transformando estes espaços em situações prazerosas de aprendizagem. Entretanto, cabe ressaltar
que, além de competência, o profissional da Educação Infantil deve ser um leitor, e ainda,
criativo, pois nunca como hoje, em que as relações globalizadas exigem a informação atualizada e abrangente, a leitura foi tão importante. Assim, o desafio está lançado!
São muitas informações importantes, não é mesmo? E elas não se esgotam aqui! Podem
dar continuidade e assim vamos seguindo nossa caminhada. Lembrando que: “Caminhante,
não há caminho, se faz caminho ao caminhar” (PAULO FREIRE).
Assim, meus queridos, sigam seus caminhos e jamais desistam de seus
sonhos, suas metas e de seus projetos.
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QUESTÕES BIOÉTICAS QUE ENVOLVEM A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
NO TRATO DA BIOLOGIA HUMANA E SUAS POSSIBILIDADES NA
MANIPULAÇÃO BIOLÓGICA HUMANA E MEDICINAL
RESUMO: Trata-se de um trabalho de pesquisa realizado com objetivo de investigar questões
bioéticas no uso da inteligência artificial. O questionamento inicial é descobrir quais questões
bioéticas envolvem as a manipulação biológica humana e medicinal. De início, contempla-se o
problema informando os alguns conceitos sobre o tema, a fim de elucidar tal problema percorrese a busca com aparato da revisão sistemática de literatura, discorrendo a respeito das principais
argumentações da bibliografia nacional e internacional com lapso de janeiro de 2000 até os dias
atuais nas fontes SCIELO, LILACS e PUBMED, utilizando os descritores indicados na metodologia.
Os resultados indicam importantes resultados que podem elucidar a resposta a respeito de quais
questões bioéticas envolvem o referido assunto.

Palavras-chave: Biologia; Bioética; Inteligência Artificial.
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INTRODUÇÃO

A

bioética é categorizada enquanto vértice teórico que “estuda os aspectos éticos
das práticas médicas e biológicas, avaliando suas implicações na sociedade e
as relações entre os homens entre estes e outros seres vivos”1, o que quase
sempre é burlado por aproveitadores em face de oferta de interesses diversos na manipulação
de genes e órgãos, entre outros pelo uso da inteligência artificial, retiram o olho humano das
análises nos dados apresentados.
Na atualidade, existem os estudos e testes em softwares capazes de produzir laudos
médicos sem a presença do biomédico, biólogo, médico ou laboratoristas etc e outros profissionais (por exemplo) que estão cada vez mais avançados. Pergunta-se, portanto, quais questões bioéticas envolvem as possibilidades na manipulação biológica humana e medicinal.1-2
Tais evoluções tecnológicas adentram as unidades clínicas inovando também nas áreas
de neurorradiologia, mamografia e até imagem cardíaca e a produção de tais órgãos a partir
de células tronco.
Para estes, uma melhor sensibilidade e especificidade de dados e laudos desponta em
comparação ao que o homem tem sido colocado de lado, sendo demonstrada a partir de
testes de usabilidade, ao compasso que algumas empresas europeias e americanas, cujas
tecnologias estão há poucos passos de entrar com suas máquinas no mercado, de forma
usual e não mais para testes.
Engelhardt Jr.2 concorda que tal conceito se distingue de aspectos morais da biologia
antiga, mas adentra notadamente o espaço profissional de cada agente, enquanto limitação
para seu avanço diante das paráfrases éticas dispostas nos costumes, leis e ordenamentos
gerais da sociedade científica.
Na iminência desta realidade, levantam-se diversos dilemas a respeito da ótica bioética
na biologia, pois, se por um lado, esta será uma possibilidade de diminuir erros, gastos e
atender maiores áreas com a provável universalização/integração do método para exames no
futuro, por outro haverá também a possibilidade de realização de diagnósticos cada vez mais
rápidos e protocolados de forma robótica.3
Avançar rompendo tal robotização dos laudos – como num exame autônomo de fezesse torna pernicioso e contrário a leis que transpõe as faculdades limitantes da referida profissão, que atualmente passa por ajustes técnicos e operacionais devido à difusão de novas
tecnologias 4.
É cartesiano considerar que, a entrada de novas tecnologias tem sido de grande valia
no serviço laboratorial e médico, além doutros léxicos, os quais, consubstancialmente trazem
alguns perigos que podem ser elevados pela falta de limites morais.
Contudo, tais aparatos tecnológicos vêm despontando como indispensáveis para áreas
de neurorradiologia, e avançam com algoritmos capazes de emitir laudos com extrema rapidez.
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BIOÉTICA NA BIOLOGIA HUMANA
EMPREGADA NA MEDICINA
LABORATORIAL
Diante das possibilidades, como não se
admirar diante da leitura de mamografia realizada através das tomografias multislice por
exemplo, cuja capacidade se verifica inovar
a cada novo lançamento de mercado. Além
disso, podemos verificar a evolução atual das
imagens cardíacas que contam com aparelhos de imagem em várias dimensões, acirrando ainda mais a capacidade de seu diagnóstico.4
Torna-se evidente que as tecnologias
trouxeram benefícios aos diversos ramos da
biologia atual, e colaboram com a rapidez dos
seus tratamentos, e que tais benefícios se fazem evoluir a cada dia, pois tal aparato abrange a competitividade de mercado, o que faz
com que as empresas disputam e com isso
não querem perder mercado para as outras –
e assim, as tecnologias de mercado poderão
se desenvolver infinitamente pela motivação
da disputa 5.
Entretanto, esta evolução concorre com
o perigo da inteligência artificial para a prática da genética e da medicina, já que, por
outro lado, tem-se demonstrado incapaz de
proteger informações pessoais do ataque de
hackers, e da possibilidade de usos de seus
dados para fins adversos.
E mais do que isso, não se sabe ao certo, como serão os julgamentos das consequências, visto que a legislação nesse sentido
não tem evoluído tão rapidamente quanto as
empresas. Outra possibilidade que não compete nem aos softwares, são as possibilidades de ciberataques dos quais nem grandes
empresas mundiais e governos estão livres.
Outrossim, levando mais pela linha de
avaliação e prós e contras do uso dessas
tecnologias na saúde, que nos dias de hoje
ainda os contras são mais ponderantes, que
os prós, principalmente pelos quesitos humanos individualizados

Adiante, cabe esclarecer que, a maioria
dos especialistas suspeita de que também
possa haver controle das informações protegidas pelo sigilo, mas não é isso o que realmente acontece, ao longo da história das tecnologias digitais os avanços também ocorreram
de forma maléfica. A se saber, vários arquivos
considerados impenetráveis como o do governo norte americano já foram invadidos 5.
Consequentemente, o uso desta tecnologia poderá trazer agilidade nas prevenções
primárias ou acompanhamentos de doenças.

A SUBSTITUIÇÃO DE HOMENS
POR MÁQUINAS NAS ANÁLISES
BIOLÓGICAS
Continuamente, os algoritmos complexos das máquinas tomam o lugar dos laboratoristas nas análises de um modo geral,
pode-se entender que estes não sejam completamente compreendidos pelo homem, e
logo não são totalmente controlados, terão
para si, ou em si, grande propriedade intelectual e dados privados de um grande número
de pacientes que antes dividiam esses dados
com médicos ( os quais tem um código de ética extenso a seguir, altamente regulamentado
em leis) e agora os compartilham com esses
programas de tecnologia que ainda não têm
código de leis de ética a seguir fielmente discutidos e embasados 6.
O uso de informações sobre pacientes
pode ser usado na competição pelo mercado,
e outras finalidades exclusivas. A bioética torna-se um freio ao avanço de tais práxis, uma
vez que seu uso limita a mente humana que
comanda a tecnologia. Entretanto, existem na
ficção a ideia de que a inteligência artificial
possa se tornar autônoma ou controlada por
invasores de sistemas, tão comuns nas telas
de cinema e muitas vezes na vida real.5-6
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Caso haja algum vazamento de dados,
priorização automática por cruzamento de
dados, ferindo os códigos de atendimento à
saúde observados da grande maioria dos modelos de saúde do planeta, e dependendo do
contexto, poderão até ser entendidos como
uma forma de racismo, ou até mesmo de erro
em diagnóstico pela máquina.
Prince II 7 compreende que, em cada
caso, a privacidade de dados orientada ao
paciente é uma preocupação da tecnologia
atual, principalmente sob a privacidade da Lei
de Portabilidade e Responsabilidade da Informação em Saúde (HIPAA) . Pois, a Política de
Privacidade rege e restringe tanto a divulgação quanto o uso de informações pessoais.

A BIOÉTICA NA BIOLOGIA
No caso específico das questões bioéticas que envolvem os laudos de exames
biológicos como os de sangue e fezes, além
dos de DNA, podem ser realizados no futuro
apenas com uso da inteligência artificial que,
para avaliar o potencial desse tipo de inteligência ao apoio de diagnósticos de imagens
médicas, foi anunciado em fevereiro de 2018
(pelo Google), que uma de suas subsidiárias,
a Verily Life 8, como ponto inicial, criava um
programa específico para a efeito de realização do escaneamento ocular (exame de fundo retinoscopia), dando um salto para outras
invenções relativas.
Neste avanço tecnológico da biologia
de um modo geral é uma realidade, um algoritmo específico conseguia realizar a identificação de dados da retina humana, que são
usados na detecção de riscos de doenças do
tipo cardiovasculares, e outras doenças que
se tornam perceptíveis através das alterações
oculares, abrindo-se um leque de opções a
outras utilidades.
De acordo com a Verily Life 8, a ferramenta registrou 70% de acertos nos testes de
imagens de pacientes reais que poderiam ter
ataques cardíacos ou um derrame em mais
ou menos cinco anos.

Portanto, o principal objetivo do desenvolvimento de aplicações com inteligência artificial seria realizar o aprimoramento e auxílio
de atividades humanas, e não a substituição
do trabalho de radiologistas, por exemplo.
Notadamente, um diagnóstico de tipo
radiológico (a exemplo) não seria baseado
apenas em imagens. Pois, o médico, seja qual
for a sua especialidade, avaliará os diferentes
aspectos para se concluir um resultado, levando-se em conta o histórico do paciente,
ou seja, atuando no sentido bioético.
Nesse sentido de apoio técnico, na área
de radiologia, a inteligência artificial potencial
muito grande, uma vez que esta especialidade se baseia, em grande parte, nos direcionamentos de análise de imagens em diferentes
modalidades para suplemento e auxílio do
diagnóstico clínico.7
Cabe esclarecer que o desenvolvimento das soluções com referência à inteligência artificial se faz baseado sob as diferentes
técnicas e demais conceitos, entre eles, a visão computacional, também conhecida como
deep learning (aprendizado computacional
através de redes neurais artificiais).
No artigo Inteligência Artificial e Medicina 9, relata-se que, na prática, tais inovações
se verificam nas capacidades avançadas do
reconhecimento das imagens, iniciada a partir
de um preciso processamento nos bancos de
dados volumosos e atualizados de tais aparelhos.
In loco, durante toda a sua formação,
um radiologista possui pleno acesso a um
significativo número de imagens constantes
em livros, aulas e/ou cursos. Entretanto, dificilmente o mesmo conseguirá lembrar-se de
todos casos e especificidades sozinho, ou de
reconhecer as diversas patologias que nunca
as viu de fato, mesmo que este profissional já
possua anos de experiência (PRICE II) .
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QUAIS QUESTÕES BIOÉTICAS
PODEM SER CONSIDERADAS NESSE
CONTEXTO?
Assim, as muitas ferramentas que dispõem de IA não podem fornecer e assinar
diagnósticos, tão somente apoiar os profissionais na fase de reconhecimento e diferenciação de suas imagens 7.
Sempre haverá de existir um laboratorista, por exemplo, que assuma toda a responsabilidade profissional e ética do laudo fornecido, ainda que se tenha utilizado no mesmo,
ferramentas de auxílio tecnológico como um
computador neste diagnóstico.
Alguns outros instrumentos em desenvolvimento de IA também podem conter sistemas com perguntas e com verificação dos
dados sobre os pacientes que irão auxiliar o
trabalho do radiologista, distanciando-o das
possíveis falhas resultados. todavia, a avaliação final será sempre do médico 7.
Evidentemente, entende-se que as áreas que apresentarem exames demasiadamente complexos com os de sangue e fezes
requerem mais do olho humano, ou outros
como as de produção de órgão, DNA, manipulação genética etc, em órgãos de diagnóstico complexo, como nos pulmões, nas mamas
e no cérebro, como também em mastologia
e oncologia por exemplo, deverão se beneficiar de todos os avanços que a inteligência
artificial pode oferecer, respeitados os limites
éticos, e a responsabilidade pela guarda das
informações privilegiadas 7.
Portanto, discute-se a segurança que
esta inteligência artificial pode oferecer diante da bioética e de suas categorias nesse
sentido prático é uma longa discussão para
os próximos anos, percebendo objetivos que
compõem toda esta elucidação questionada,
os quais se apresentam adiante.
A sugestão é que a IA seja operada
na singularidade em relação aos avanços da
biologia, comumente é usada para demons-

trar qualidades físicas e comportamentais que
se distinguem do que é tido como categoria,
que também deveria estar sendo usada de
forma exclusiva em diversas áreas do saber
humano.
Cientistas usam essa IA para expressar tudo o que se verifica fora da aptidão de
previsibilidade. O engenheiro e futurista Ray
Kurzweil, fundador da Singularity University,
prevê que a singularidade terá de acontecer
dentro dos seguintes 30 anos.
De acordo com Kurzweil, a IA é o fenômeno da aceleração exponencial do universo, da biologia e da tecnologia. Para ele, de
forma exclusiva no espaço da tecnologia, a
partir do aumento da aptidão computacional,
se pode esperar retornos cada oportunidade
mais desproporcional às elaborações tecnológicas.5
Isso obteve o nome de singularidade
tecnológica a partir do texto do cientista e
autor Vernor Vinge. O artigo “The Coming
Technological Singularity: How to Survive in
the Post-Human Era”, de 1993, argumenta o
evento iminente, previsto para ocorrer anterior
de 2030, e que deve modificar radicalmente
a civilização. 5
Estas antecipações vêm conquistando
seu espaço e hoje consegue-se dizer que
continuam refletidas na Lei de Moore. Em abril
de 1965, Gordon Earle Moore, então Chefe
de Estado da Intel, profetizou que a quantidade de transistores que iriam poder estar
sendo apresentados em uma mesma área
dobraria a cada 18 meses, sustentando-se o
mesmo custo de fabricação, apresentando da
mesma forma consistentemente o aumento
exponencial da aptidão computacional acontecido para o longo dos anos.7
A toda oportunidade que uma tecnologia acha barreiras, novas tecnologias se fazem inventadas para ultrapassar tudo o que
tiver na sua frente.
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Em suma, as modificações tecnológicas poderão ser tão rápidas e tão intensas
que deve ocorrer o que Kurzweil informa descrevendo na qualidade de uma ruptura no
plano da história humana: Numa perspectiva
discursiva da história da tecnologia, prova-se
que a ação transformadora tecnológica é exponencial, para o contrário do senso comum
“visão linear ‘intuitivo.
Para tanto não teremos a experiência
de 100 anos de aperfeiçoamento no século
21 — ele deverá ser mais igual com 20 mil
anos de aperfeiçoamento (na taxa de hoje).7
Dentro de algumas décadas, a inteligência da máquina poderá dominar a inteligência
humana, levando para a singularidade — ação
transformadora tecnológica tão rápida e intensa que exprime uma ruptura no plano da
história humana. As complicações abrangem
a fusão da inteligência biológica e não biológica, software-humano, imortal, e ultra-altos
níveis de inteligência que se expandem no
universo na velocidade da luz.6-7
Isso tudo deve causar a você dúvida
com o futuro e até quanto para a função do
ser humano em um contexto mundial em que
boa parte do trabalho conseguirá estar sendo
exercido por robôs.
No entanto, de modo análoga, a progressão intelectual dos seres humanos da
mesma forma cresce exponencialmente. À
medida que descobrimos formas mais competentes de fazer as coisas, da mesma forma
descobrimos preferíveis formas de abstrair
conhecimento.
Como exemplo, temos a Sociedade 5.0,
que é uma inovação que obriga colocar o
contexto mundial a nosso favor e recolocar
as tecnologias que criamos em nosso próprio
benefício, tendo como foco tornar melhor a
qualidade de existência.

A posição do ser humano desloca-se
para o centro da atuação e da ação transformadora tecnológica. Os sistemas inteligentes largam de estar sendo categorizados na
qualidade de inimigos, modificando-se em
aliados para decidir dilemas sociais e complicados 6-7
Voltando para a singularidade tecnológica, uma compreensão recomendada é Homo
Deus. Nele, o educador israelense Yuval Noah
Harari, de modo adequadamente sintetizada,
sua análise expõe que a tecnologia é hoje
uma extensão do organismo humano, e que
isto, a todos guiará para o patamar de “deuses” com o alargamento de nossas aptidões
7
Também existem vantagens no contexto
mundial corporativo. Lembrando que as máquinas poderão ser cada vez mais usadas
para fazer serviços e tarefas repetitivas, mecânicas e previsíveis, desobrigando colaboradores e colaboradores a operar de forma
mais dinâmica e criativa, otimizando a ação
produtiva 7
Atualmente a interação entre homem
e máquina associa a oportunidade de tornar melhor a experiência do usuário e tornar
melhor essa relação. Humanizar máquinas
corresponde a ensiná-las a se identificar expressamente de forma natural por meio da
consciência artificial.

MATERIAIS E MÉTODOS
Trata-se de um estudo técnico sobre a
bioética na biologia humana e suas possibilidades e será desenvolvido por meio de uma
pesquisa bibliográfica em revisão nos sistemas Scielo, LILACS e PUBMED, nas quais
foram consultadas fontes nacionais e internacionais sobre a temática.
Trata-se de uma Revisão sistemática da
literatura, ou simplesmente revisão sistemática, tratando-se de uma investigação científica
para a qual se reúne estudos considerados
relevantes a respeito de uma certa questão
formulada.
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Em sua busca, utilizam-se os bancos de
dados da literatura que trata a respeito daquele questionamento enquanto fonte e métodos
de identificação, seleção e análise sistemática, a fim de se realizar a revisão crítica de
literatura (DURACH, LEMBRO e WIELAND,
2017) .
Assim, este estudo optou pela revisão
sistemática qualitativa especializada, a qual
foi realizada nas bases de dados PubMed,
SciELO, e LILACS nos idiomas português, inglês e espanhol, buscando artigos publicados
a partir de janeiro de 2000.
A princípio, o principal descritor utilizado em todas as bases foi “biologia” e “inteligência artificial”, e seu correspondente em
inglês “biology” and “artificial intelligence" e
espanhol “inteligência artificial”, além das palavras chaves em ambos os idiomas.
Os critérios de exclusão foram “temporal” antes dos anos 2000, “pertinência ao
tema” publicações que fugissem do tema bioética na biologia e medicina e idiomas diferentes dos apresentados.
Partindo-se de tais resultados iniciais, a
pesquisa passou a ser refinada incluindo os
critérios de inclusão pelas palavras chaves
em português, e seus correspondentes em
inglês e espanhol.
Os critérios de refinamento foram extraídos nas bases de Descritores em Ciências
da Saúde (DeCS) e Medical Subject Headings
(MeSH) com as quais foram definidos novos
descritores com as correspondências nos diferentes idiomas.
Finalmente, encontrados 75 artigos específicos mais adequados para revisão, os
quais foram lidos os resumos por completo,
sendo escolhidos 7, os quais são colocados
adiante nos resultados.

RESULTADOS
Adiante, os resultados da busca bibliográfica na revisão de literatura colocam uma
importante amostra da discussão que vem
sendo realizada com relação ao tema, para
o qual os argumentos podem apontar quais
questões bioéticas são verificadas na presente literatura, a qual segue descrita adiante.
LILACS*
1
Freire SÁ MF. Biodireito. Belo Horizonte: Del Rey; 2002.
2
Engelhardt Jr. T. Fundamentos da
Bioética. 3 ed. Trad. José Ceschin. São Paulo:
Loyola; 2008.
Fonte: os autores.
Diante do Biodireito, Freire (2002) indica que a bioética se torna um fator essencial,
interagindo com os aspectos da íntima moral
dos profissionais que dispõem de aparatos
com os quais possam atingi-la, indicando a
notoriedade que a lei usa para a imposição
de um comportamento correto do médico
com relação a suas práticas.
Para fins de conceitos gerais necessários em todo qualquer trabalho científico que
se realiza em relação a assuntos médicos de
bioética, Engelhard Jr (2008) encontra destaque, uma vez que se verificam bem explicados todos as categorias de bioética de uma
forma bastante didática.
SCIELLO*
3
López Loyo, Enrique. Novedades
Científicas: “Utilidad de animales transgénicos en la Investigación”. Gac Méd Caracas,
Mar 2010,
4
Isper Garbin, Artênio José et al.
La informática en el consultorio odontológico
y el uso de los registros digitales. Acta odontológica. venez, Mar 2010
Fonte: os autores.
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O artigo de Lópes (2010) aponta um
dos maiores limites com relação a infringência da bioética na atuação científica, e coloca
diante desta leitura invasiva os perigos que
a falta de tal princípio pode constituir diante da profissão médica, além de fazer uma
breve contextualização da bioética antes de
adentrar seu assunto específico, sendo esta
segunda parte mais interessante na presente
discussão.
Isper Garbin (2010) é colocado num
sentido indutivo, trazendo conceitos de outras
especialidades da saúde coloca a evolução
trazida em todos os aspectos pelas modificações e avanços da tecnologia digital, em
sua introdução aponta que as tecnologias não
podem deixar mais de fazer parte do dia-a-dia
de todas as áreas de saúde.
PUBMED*
5
J Bras Nefrol. 2018 3 de maio. Pii:
S0101-28002018005007101. doi: 10.1590
/ 1678-4685-jbn-2018-0011. [Epub ahead of
print] Nefrologistas entre poder e vulnerabilidade em tempos de tecnologia.
6
Núñez Reiz A, Armengol de la Hoz MA,
Sánchez García M. Big Data Analysis and Machine Learning in Intensive Care Units.
Med Intensiva. 2018

Núñez Reiz (2018) atualiza o que se
tem atualmente visto nas questões ligadas ao
tema, coloca claramente os perigos que as
novas tecnologias oferecem diante das perspectivas de desvio de alguns profissionais
com relação a sua falta de ética. Caso deseje,
o profissional poderá colocar em xeque todos
os seus princípios adquiridos na profissão.
Price II (2017) 7 é o principal autor da
discussão, pois adentra as categorias com as
quais se pode fundamentar todos os perigos
que a IA inclui no contexto das questões bioéticas, ao passo que através do mesmo pode
ser colocado como questões a facilidade de
acesso de informações pessoais por parte
de invasores.
Além disso, o referido autor 7 informa
a nota da facilidade de emprego de desvios
éticos por parte de auxiliares dos profissionais com acesso a tais informações, a possibilidade de aumento do limite de atuação na
profissão, o deixar de fazer a finalização dos
procedimentos éticos na biologia, deixando o
elemento humano (profissional) de lado.
Portanto, confiar tudo à máquina na
identificação microscópica nos exames biológicos seria a retórica para os próximos anos,
sendo esta a maior falta de ética que se pode
apontar nesse sentido. Indica-se que o velho
e bom exame biológico de fezes, por exemplo, seja realizado à olho.

7
PRICE II, W. Nicholson, Artificial
intelligence in healthcare: applications and
legal implications, PUBLIC LAW AND LEGAL
THEORY RESEARCH PAPER SERIES PAPER
NO. 599 NOVEMBER 2017,
Fonte: os autores.
Nefrol (2018) investiga em Nefrologistas entre poder e vulnerabilidade em tempos
de tecnologia os perigos que a inteligência
artificial coloca diante da guarda de informações privilegiadas, e de caráter personalíssimo, guardadas pelas leis de restrição de
dados pessoais na internet, no caso do Brasil,
o “marco zero”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Denota-se que a tecnologia da inteligência artificial não pode deixar de fazer parte da
vida profissional das profissões ligadas à biologia humana, em foco a atuação dos laboratoristas como talvez, um dos que mais recorrem aos aparatos e equipamentos de tecnologia
avançada, entretanto algumas questões bioéticas devem ser colocadas em questão.
Entende-se que a inteligência artificial (IA) aplicada se trata de uma área de pesquisa
da ciência da computação cuja busca ocorre através de símbolos computacionais a fim de
se gerar mecanismos e/ou dispositivos capazes de reproduzir basicamente a capacidade
humana de pensar, e de resolver problemas. Contudo, deve haver limites bioéticos a seus
procedimentos.
Podemos vender máquinas de exames biológicos de sangue? Podemos vender aparelhos de exames autônomos de fezes e outros, sem uso humano, seríamos capazes de transformar a biologia humana, adentrando com nanomáquinas dentro de um corpo? São algumas
questões pertinentes que se refletem na bioética biológica e requerem por novas respostas
no futuro.
As possibilidades de aumento dos limites de atuação na profissão estão em jogo, sendo
que, ao deixar de fazer a finalização dos procedimentos, deixando-se o elemento humano
(profissional) de lado, e confiar tudo à máquina constitui uma de suas mais graves questões
bioéticas.
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TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE TDAH NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
RESUMO: Este artigo traz uma análise sobre definições do Transtorno de Déficit de Atenção e
Hiperatividade TDAH, que atinge cerca de 5 a 7 % da população escolar, com isso, nos dias
atuais é muito comum ouvir nos corredores das escolas professores e funcionários rotular alunos
indisciplinados com hiperativos. Com a falta de conhecimento e informação, essas crianças ditas
indisciplinadas são comumente encaminhadas a serviços de saúde, a procura de processo de
diagnósticos que dê conta de resolver o problema. Embora não haja cura para esse transtorno,
existem diversas formas para o tratamento, medicamentosas ou não, que em conjunto com
algumas regras de adequação do ambiente escolar e familiar, possibilitam ao portador do
transtorno mostrar todo o seu potencial de aprendizagem, assim não sendo mais consideradas
crianças com “problemas”, devido aos bons resultados que podem alcançar. Para possibilitar esse
processo de desenvolvimento, tanto professores quanto familiares devem estar atentos a sinais
e comportamentos e encaminhar para profissionais especializados e competentes para possível
diagnóstico e acompanhamento.

Palavras-chave: Hiperatividade; Aprendizagem de Qualidade; Dificuldade de Aprendizagem;
Educação Especial; Escola Inclusiva.
28 - Fevereiro/ 2022 - Educar FCE

130

Revista Educar FCE - 51 ª Edição - 28 - Fevereiro/ 2022

INTRODUÇÃO

O

cenário mundial tem apontado para um crescente número de diagnósticos de
TDAH na população escolar. Esta pesquisa analisa como são as crianças portadoras do distúrbio Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) no contexto
escolar e familiar e sua repercussão na dificuldade de aprendizagem, considerando as contribuições dos autores pesquisados que deram ferramental para a conceituação e o entendimento mais aprofundado do distúrbio.
O conhecimento sistematizado das causas e dos mecanismos envolvidos no TODA/H
permite ampliar a gama de conhecimentos da área de educação inclusiva, de modo a oferecer
para os profissionais envolvidos ferramentas mais sólidas para a redução do sofrimento dos
seus educandos acometidos por este distúrbio.
Neste sentido, esse trabalho, além de favorecer a obtenção de um panorama dos
conhecimentos de diferentes autores sobre o tema, contribui para a disseminação dessas
informações na atuação prática de educadores e familiares, trazendo novas perspectivas de
entendimentos.
Conhecer as demandas, as dificuldades e esse ferramental é de suma importância para
facilitar o convívio aluno, escola e família diante de um quadro que frequentemente é tratado
como falta de educação e limites, oportunizando um melhor relacionamento entre a criança,
escola e os pais, assim, abrindo espaço para a busca de melhores caminhos para a solução
de problemas de aprendizagem e de comportamento social do hiperativo.
A falta de atenção e concentração, como também a excessiva atividade motora em uma
criança com TDAH, não só interfere diretamente na aprendizagem, levando ao baixo rendimento escolar, como também à frustração em não conseguir realizar o planejado nos ambientes
escolares, conforme mostra pesquisa de SANTANA e SIGNOR (2020).
Conviver com uma criança hiperativa é muito difícil, pois com a sua agitação ela consegue desorganizar a rotina de todos aqueles que dela se aproximam ou convivem, deixando
pais, irmãos e professores sem saber o que fazer ou como agir.
Uma criança portadora do transtorno, mesmo sendo considerada inteligente, é muito mal
aceita nos grupos em que está inserida, porque não consegue parar por nenhum momento,
levantando-se, andando pela sala de aula, distraindo-se, perturbando os colegas, impacientando seus professores, promovendo a indisciplina.
Segundo Borges (1997) já mostra a hiperatividade como sendo bastante discutida em
virtude de acarretar sérios problemas de interação social, hoje em dia é considerado um distúrbio que altera o comportamento e que mais é diagnosticado na escola. É também associada
ao baixo rendimento escolar, porque os pequenos que sofrem desse distúrbio apresentam
inúmeras dificuldades de aprendizagem relacionadas à atenção e à concentração.
Sendo o TDAH um distúrbio bastante frequente na idade escolar, pouco se sabe sobre
suas causas, apenas conhecemos suas manifestações sintomáticas, porém, é um termo bastante usado para descrever uma criança com o comportamento agitado e desatento (BORGES,
1997).
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Segundo a Revista NOVA ESCOLA (2004) alunos agitados ou desatentos sempre causam preocupação. Antes de atribuir a eles algum tipo de rótulo inadequado ou até mesmo um
transtorno inadequado, é preciso observá-los atentamente, pois há uma série de componentes sociais que também levam uma criança a manifestar-se de modo não convencional, de
timidez à violência doméstica, por exemplo. O TDAH é considerado um distúrbio psiquiátrico,
portanto, na escola, os indícios que uma criança possui esse mal precisam ser registrados
por no mínimo seis meses antes de encaminhar o aluno a uma avaliação multidisciplinar ou
a um possível tratamento médico.
Ainda de acordo com a REVISTA NOVA ESCOLA (2000), os professores que têm alunos hiperativos precisam de paciência, disponibilidade e principalmente conhecimento sobre
TDAH, pois eles exigem tratamento diferenciado, mais atenção e uma rotina especialmente
estimulante para desenvolver a capacidade de atenção da criança, valorizando assim seu
potencial.
O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade TDAH, que atinge cerca de 5 a 7
% da população escolar, nos dias atuais está sendo banalizado e tem sido muito comum ouvirmos nos corredores das escolas professores e funcionários rotular alunos indisciplinados
como hiperativos.
Sabendo se que o Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade – TDAH é um problema que acompanha o paciente ao longo de sua vida e que os estudos a respeito do tema
ainda são escassos, acredita - se que o conhecimento sistematizado das causas e dos mecanismos nele envolvidos permitirá ampliar a gama de conhecimentos da área de educação
e psicologia, de modo a favorecer que os profissionais tenham ferramentas mais sólidas para
a redução do sofrimento dos indivíduos acometidos por este distúrbio.
Com a falta de conhecimento e informação, essas crianças, ditas indisciplinadas, são
comumente encaminhadas a um serviço de saúde, à procura de uma solução para se tentar
resolver as dificuldades do ensino-aprendizagem em que estão envolvidos professores e alunos, algo ou alguém que dê conta desse aluno. Todas essas buscas podem ser frustradas,
se os profissionais que se envolverem nesse processo não se comprometerem de fato a pesquisar os motivos da ‘indisciplina’ ou da ‘falta de atenção’.
Embora não haja cura para esse transtorno, existem diversas formas para o tratamento,
medicamentosas ou não, que em conjunto com algumas regras de adequação do ambiente
escolar e familiar transformam os portadores do TDAH em pessoas totalmente capazes de
surpreender e não serem consideradas crianças com problemas, devido aos bons resultados
que podem alcançar.
A criança com esse transtorno, na convivência escolar, exige atenção por parte do professor, sendo necessário que este esteja preparado para saber contornar e posicionar o aluno
em sala de aula, e é de grande valia que esse professor possa contar com a escola e com a
família, para juntos proporcionaram um aprendizado tranquilo e o mais próximo possível do
que se considera adequado. Já as famílias devem procurar ajuda profissional competente e
especializada no assunto, pois essa será capaz de elaborar um diagnóstico e dar as devidas
orientações para tornar possível a tolerância e a convivência familiar harmoniosa, impedindo
que o problema tome dimensões sem controle.
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TRANSTORNO DE DÉFICIT DE
ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH) ETIOLOGIA
O Transtorno de Déficit de Atenção e
Hiperatividade (TDAH) é uma síndrome neurológica, um dos distúrbios de comportamento
mais frequente na idade escolar, caracterizado por um nível de atividade motora excessiva e crônica, déficit de atenção e falta de
autocontrole.
De acordo com GOLDSTEIN (1996),
em diversos momentos do século XX, tem-se
referido a tais crianças como acometidas de
inquietação, falha de controle moral, disfunção cerebral mínima, distúrbio pós-cefálico,
reação hipercinética da infância, distúrbio de
falta de atenção e distúrbio de atenção por
hiperatividade, e mesmo que os rótulos tenham mudado o mesmo não acontece com o
problema, que permanece ao longo dos anos.
Mesmo tendo sido conhecido desde o
último século, e sido estudado exaustivamente, ainda hoje não se conhecem as causas
concretas que ocasionam esse problema.
Acredita-se que a causa mais provável é a hereditariedade e que a doença atinge mais meninos que meninas, conforme salienta artigo
recente de GARBARINO (2021). Esse transtorno não tem cura, mas pode ser controlado
desde a infância, e o problema atenua-se na
adolescência, e quando isso não acontece
esses indivíduos se tornam adultos instáveis
e depressivos, podendo chegar até a desenvolver tendências à marginalidade.
Ainda de acordo com BORGES (1997),
o comportamento agitado da criança que
antes era tolerado pela família passa a ser
inconcebível quando ela inicia a escolarização, por ser a escola o primeiro espaço estruturado e com regras de comportamento. É
a escola que, geralmente, encaminha essas
crianças aos consultórios médicos e psicólogos, tentando enquadrá-las no esquema de
ensino e aprendizagem, pois as dificuldades
da criança tendem a se acentuar na escola,

porque ela se mostra excessivamente ativa,
demonstrando dificuldade à motivação e à capacidade de esperar, também tende a acentuar o mau rendimento escolar ocasionando
mudança de escola e até evasão escolar.
ROUCEK (1973), já mostra que quando
os pais e professores declaram que a criança
é desatenta estão referindo-se que a mesma
criança não presta atenção, é descuidada,
não é observadora, é distraída ou é negligente, sem grande preocupação significativa. Observa-se, também, que muitas crianças com
alguma das características da síndrome são
consideradas e tratadas como hiperativas, e
que crianças com hiperatividade não são tratadas. E vale ressaltar ainda que, de acordo
com a literatura especializada, para ser considerada hiperativa uma criança deve manifestar certo número de comportamento em pelo
menos seis meses.
Um diagnóstico minucioso da hiperatividade na infância deve incluir oito tipos de
informações: histórico, inteligência, personalidade, desempenho escolar, amigos, comportamento na sala de aula e consulta médica
(GOLDSTEIN, 1992, p. 43).
Segundo PRATT (1991), a criança hiperativa é sempre candidata ao fracasso escolar, pois seu comportamento é turbulento
e suas dificuldades de aprendizagem fogem
à norma escolar e ao que é esperado de um
bom-aluno. Já WALLON (1971) ressalta que
é preciso compreender que por trás da descarga impulsiva existe a expressão das necessidades múltiplas da criança que reclama de
afeto, ajuda e compreensão.
Outro dado é trazido por MELVIN (1991),
que mostra que o quadro de hiperatividade é
mais frequente em crianças primogênitas e
que o estresse e transtorno psiquiátrico na
família aumenta o risco do aparecimento dos
sintomas do TDAH.
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O tratamento é multidisciplinar e compreende conversas com a criança e a família,
consultoria escolar, mudanças ambientais e
medicação. Em casos leves, o distúrbio pode
ser tratado apenas com terapia e reorientação
pedagógica, já em casos graves necessitam
de tratamento com medicamentos que deve
durar até a adolescência.
GOLDSTEIN (1996) aponta que pais de
crianças hiperativas devem possuir uma compreensão realista dos tratamentos médicos e
não médicos adequados, e que não existe
cura, porém, pais e educadores, podem encontrar formas para ajudá-los a serem bem
sucedidos. Nem sempre os pais admitem que
o filho seja hiperativo, muitos acham que a
criança é esperta e está sempre interessada
em novidades.
Por isso, aos sinais apresentados ou
por indicação da escola, é importante que
os pais busquem terapia para adquirirem informação e apoio, diminuindo assim o sentimento de frustração e isolamento que atinge
toda a família. É aconselhável que os pais
não se prendam demasiadamente ao problema da hiperatividade da criança, fazendo-se
necessário um descanso, ocupando-se de
outras atividades prazerosas para amenizar
o desgaste emocional que é uma constante
na vida familiar, como também incentivar a
criança a participar de projetos de seu interesse contribuindo, assim, com uma melhora
na concentração.

Na idade escolar, a criança hiperativa
começa a se aventurar no mundo e já não
tem a família para agir como amortecedor.
O comportamento, antes aceito como engraçadinho ou imaturo, já não é tolerado. Ela
precisa agora aprender a lidar com regras,
a estrutura e os limites de uma educação organizada e seu temperamento simplesmente
não se ajusta muito bem às expectativas da
escola (GOLDSTEIN, 1996, p. 106).
Um dos fatores que mais dificultam o
rendimento escolar da criança hiperativa é
o déficit de atenção, pois todo momento na
classe sua atenção é requisitada pelos colegas e professores. Se a criança hiperativa tem
dificuldades de atenção, toda sua aprendizagem pode estar comprometida.
Nesses casos, a atenção da criança é
flutuante, pois qualquer ruído ou movimento
a impede de concentrar-se no que começou
a fazer. A criança não consegue memorizar
bem e tudo que aprendeu deve ser ensinado
no dia seguinte novamente. Quanto mais o
professor “exige a atenção, mais aumenta a
tensão emocional e se reduz sua capacidade
de prestar atenção”. (BORGES, 1997, p. 88).

O papel da escola é fundamental na
observação da criança hiperativa, pois geralmente ela costuma se meter em brigas ou
brincar quase sempre sozinha, tenta chamar
atenção ou se comporta como se fosse alienada. As meninas que sofrem da doença são
mais distraídas, falam demais ou simplesmente se isolam. Os meninos não conseguem
manter amizades por muito tempo, são agitados e interrompem a aula constantemente.
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CARACTERÍSTICAS DA
HIPERATIVIDADE

• Distrai-se com facilidade, “vive no
mundo da lua”.

As características do TDAH aparecem
bem cedo para a maioria das pessoas, logo
na primeira infância. O distúrbio é caracterizado por comportamentos crônicos, com duração de no mínimo seis meses, que se instalam definitivamente antes dos sete anos. De
acordo com GOLDSTEIN (2006), o T.D.A.H. é
classificado a partir de quatro formas:

• Não enxerga detalhes ou comete erros por falta de cuidado.

a) Forma Hiperativa/Impulsiva: é caracterizada por pelo menos seis dos seguintes
sintomas, em pelo menos dois ambientes diferentes:
• Dificuldade em permanecer sentada
ou parada.
• Corre sem destino ou sobe excessivamente nas coisas.
• Inquietação, mexendo com as mãos
e/ou pés, ou se remexendo na cadeira.
• Age como se fosse movida a motor,
“elétrica”.
• Fala excessivamente.
• Dificuldade em engajar-se numa atividade silenciosamente.
• Responde a perguntas antes mesmo
de serem formuladas totalmente.
• Interrompe frequentemente as conversas e atividades alheias.
• Dificuldade em esperar sua vez (fila,
brincadeiras).
Sabe-se que a criança com esta forma
do distúrbio tem grande dificuldade de seguir
regras mesmo entendendo e conhecendo as
regras propostas.
b) Forma Desatenta: a criança apresenta
pelo menos seis das seguintes características:
• Dificuldade em manter a atenção.

• Parece não ouvir.
• Dificuldade em seguir instruções.
• Evita/não gosta de tarefas que exigem um esforço mental prolongado.
• Dificuldade na organização.
Ressaltamos que as crianças desatentas têm dificuldades de se concentrarem em
tarefas e prestar atenção se comparados com
os colegas, em sala de aula têm grandes dificuldades de focalizar e manter a atenção
de forma apropriada comprometendo assim
o aprendizado: frequentemente perdem ou
esquecem objetos necessários para uma atividade ou se esquecem rápido o que aprendem.
c) Forma Combinada ou Mista: é caracterizada quando a criança apresenta os dois
conjuntos das formas hiperativa/impulsiva e
desatenta. Existem ainda outros critérios que
devem ser levados em conta, tais como:
• Persistência do comportamento há
pelo menos seis meses. Início precoce (antes
dos 7 anos).
• Os sintomas têm que ter repercussão
na vida pessoal, social ou acadêmica.
• Tem que estar presente em pelo menos dois ambientes.
• Frequência e gravidade maiores em
relação a outras crianças da mesma idade.
• Idade de 5 anos para diagnóstico.
d) Tipo não específico: a pessoa apresenta algumas características, mas em número insuficiente de sintomas para chegar a
um diagnóstico completo. Esses sintomas, no
entanto, desequilibram a vida diária.

• Corre sem destino ou sobe excessivamente nas coisas.
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Como afirmam Kaippert et al (2003 ),
na idade escolar, crianças com TDAH, apresentam uma maior probabilidade de repetência, evasão, baixo rendimento acadêmico e
dificuldades emocionais e de relacionamento
social, e pessoas que apresentam sintomas
de TDHA na infância têm uma maior probabilidade de desenvolver problemas relacionados
com comportamento.

CAUSAS DA HIPERATIVIDADE
Ao longo de vários anos, estudos têm
procurado encontrar uma causa provável, que
ofereça melhores chances de aplicar um tratamento. Conceitos como lesão, disfunção ou
síndrome, são tentativas de reunir as múltiplas manifestações no comportamento que
fazem parte dos sintomas. As pesquisas têm
mostrado a complexidade desse problema e
muitas suposições e que até agora nenhuma
conclusão definitiva, contudo, temos várias
causas para explicar o transtorno:
a) Acidente Cerebral: nos anos 60 e
70 pensava-se que a hiperatividade era decorrente de lesões ocorridas durante o parto,
essa noção perdurou por muito tempo, buscando-se determinar até que ponto problemas
durante o trabalho de parto e o nascimento
poderiam ser causadores da hiperatividade.
Crianças que sofriam de epilepsia ou paralisia
cerebral corriam o risco cinco vezes maior de
desenvolver o distúrbio, mas não ficou provado que o distúrbio tinha sua origem na lesão.
Outro fator que tem sido muito citado na
literatura é a intoxicação por chumbo, sabe-se
que a intoxicação grave por chumbo causa
uma encefalopatia e ocasiona na fase de recuperação certas dificuldades como: agitação, e a desatenção. Quando o chumbo era
ingerido por crianças que comiam pedacinhos
de placas contendo chumbo das paredes de
casas e apartamentos mais antigos, ocorria
envenenamento por chumbo, uma doença
grave, e muitas vezes fatal. Muitas crianças
morreram em consequência de edema cerebral. Algumas das crianças que sobreviveram
aos graves episódios iniciais desenvolveram

problemas de aprendizagem e comportamento. (GOLDSTEIN & GOLDSTEIN 1996, p.59).
b) O Retardo na Maturação: segundo
BORGES (1996), as crianças hiperativas dão
a impressão de falta de maturidade; apesar
da inquietação, teimosia e agressividade dão
sempre a impressão de imaturos e frágeis;
apresentam sinais neurológicos menores, que
são considerados como sinais de retardo de
maturação neurológica. Essas crianças são
descritas como desajeitadas ou incapazes
de segurar uma bola ou amarrar os sapatos,
abotoar uma camisa ou segurar um lápis. SILVA (2004) aponta que nos anos 30 observava
que drogas estimulantes (metilfenidato e permolina) aumentavam o nível de catecolaminas
no cérebro, normalizando temporariamente
o comportamento de crianças hiperativas e
com fraco controle de impulsos. Ainda segundo SILVA (2004), esse distúrbio é de origem
genética e é causado pela pouca produção
de catecolaminas (adrenalina e noradrenalina,
que são neurotransmissores de diversos controles neurais do cérebro, incluindo aqueles
responsáveis pela a atenção, comportamento
motor e a motivação).
c) Hereditariedade: BORGES (1997) defende que a hiperatividade pode ser relacionada à hereditariedade e diz que a primeira
ligação foi estabelecida pelo estudo de parentes de uma criança hiperativa e que essas crianças têm probabilidade quatro vezes
maior de possuir outros membros da família
com o mesmo problema. Diz ainda que o relacionamento entre esses indivíduos e suas famílias englobam também fatores ambientais.
GOLDSTEIN e GOLDSTEIN (1996) ressaltam que o ambiente não tem muita relação
e interferência na hiperatividade. Para os autores, a hiperatividade está relacionada com a
hereditariedade e dizem isso com segurança,
pois estudos com gêmeos idênticos em comparação com gêmeos fraternos é a demonstração mais cabal do fator hereditário como
causa subjacente de hiperatividade.
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QUADRO CLÍNICO
O aparecimento dos sintomas se dá
comumente entre três e sete anos de idade,
mas pode surgir antes, apesar de normalmente não ser diagnosticado até o momento que
a criança entra na escola. Não há características físicas específicas no TDAH. A sintomatologia tem início antes dos sete anos de idade.

Algumas pistas que indicam a presença
do distúrbio são:
1. Duração dos sintomas de desatenção e/ou hiperatividade/impulsividade. Normalmente, crianças com TDAH apresentam
uma história de vida desde a idade pré-escolar com a presença de sintomas.
2. Frequência e intensidade dos sinto-

LEWIS e WOLKMAR (1993) afirmam que
essa criança é inquieta e incapaz de permanecer sentada. Às vezes mãos e pés podem
estar em movimento constante. A criança é
facilmente distraída por estímulos transitórios,
têm dificuldades de esperar sua vez, parece
ser desorganizada e frequentemente tem dificuldades de completar uma tarefa e pode ser
falante, porém com dificuldade de modelar
sua voz.

mas.

O marco desse quadro é: desatenção,
hiperatividade e impulsividade, além desses
podem ser acrescentados às dificuldades na
conduta e/ou problemas de aprendizado associados a discretos desvios de funcionamento do sistema nervoso.

É fundamental verificar se a criança não
segue as instruções por não conseguir manter a atenção durante a explicação das mesmas, pois a apresentação clínica pode variar
de acordo com o estágio de desenvolvimento. Sintomas relacionados à hiperatividade/
impulsividade são mais frequentes do que
sintomas de desatenção em pré-escolares
com TDAH.

Independentemente do sistema classificatório utilizado, as crianças com TDAH são
facilmente reconhecidas em clínicas, escolas
e em casa. É importante salientar que a desatenção, a hiperatividade ou impulsividade
como sintomas isolados podem resultar de
muitos problemas na vida de relação das
crianças (com pais e/ou colegas e amigos),
de sistemas educacionais inadequados ou
podem estar associados a outros transtornos
comumente encontrados na infância e adolescência. Portanto, para o diagnóstico do TDAH,
é sempre necessário contextualizar os sintomas na história de vida da criança.

3. Persistência dos sintomas em vários
locais e ao longo do tempo.
4. Prejuízo clinicamente significativo na
vida da criança, pois sintomas de hiperatividade e sem prejuízo na vida da criança podem
traduzir muito mais estilos de funcionamento
ou temperamento do que um transtorno psiquiátrico.

Além dessas características básicas do
quadro clínico, outros problemas são comuns
que estejam presentes, como:
1. Problemas de conduta, através de explosões de cólera e passando rapidamente do
riso às lágrimas. Seu humor e desempenho
são geralmente varáveis e imprevisíveis. Pode
apresentar características de forte oposição.
2. Implicações emocionais, tais como
hipersensibilidade, baixa autoestima e baixa
tolerância a frustrações. O autoconceito negativo e as reações de agressividade da criança
são agravados pela percepção de não estar
sendo aceito.
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3. Problemas de socialização, tendo
dificuldade nos seus relacionamentos interpessoais, por não aceitar crítica, conselho ou
ajuda e ser muitas vezes, tirana.
4. Problemas familiares, em consequência das insatisfações e pressões por parte do
adulto, pela inadequação do comportamento
da criança. Além disso, as dificuldades escolares ou de aprendizagem são fatos que
normalmente muitas frustrações trazem aos
pais, muitas vezes a criança torna-se ponto
de discórdia familiar.
5. Comportamento das habilidades
cognitivas, manifestando-se em dificuldade
de organização, de resolução de problemas,
retardo do desenvolvimento da linguagem, na
disgrafia, na dislexia, na ortografia, e na discalculia.
6. Problema neurológico, quando a
criança, em geral, tem falta de coordenação
motora (é desajeitada), tem persistência (incapacidade de manter determinada postura ou
posição por algum tempo), apresenta sincinesias frequentes, distúrbios da fala (dislalia).

HIPERATIVIDADE: MENINOS X
MENINAS
Segundo DALSGAARD (2002), do Hospital Psiquiátrico de Crianças e Adolescentes da Universidade Aarhus, na Dinamarca:
"apesar do TDAH ser mais comum em meninos, as meninas com o problema podem ter
um resultado mais negativo no estado psiquiátrico na puberdade". (DALSGAARD apud
ESTUDO, 2002). Estudos realizados em um
período de dez a trinta anos, comprovou-se
que as meninas hiperativas foram duas vezes
mais propensas, que os meninos, a serem
hospitalizadas na vida adulta.
GARBARINO (2020) ressalta que ainda
é divergência entre as questões próprias do
sexo da criança, mas que os dados apontam
maior incidência do transtorno nos garotos.

A razão para que isso aconteça "pode
ser devido a uma diferença biológica de sexo",
suspeita DALSGAARD (2002). "Os garotos
podem ser mais vulneráveis a desenvolver
o TDAH, mas quando a hiperatividade ocorre nas meninas, as consequências são mais
agravantes", completa o autor.
Para o psiquiatra Ênio Roberto de Andrade (ANDRADE apud GENTILE, 2000, p.
30), essa incidência de TDAH em meninos
- cerca de oitenta por cento dos casos- está
relacionada também ao hormônio masculino
testosterona.

DIAGNÓSTICO
O diagnóstico do TDAH é um processo de múltiplas facetas. Diversos problemas
biológicos e psicológicos podem contribuir
para a manifestação dos sintomas similares
apresentados por pessoas com TDAH. O
diagnóstico pede uma avaliação ampla, não
se pode deixar de considerar outras causas
para o problema, assim, é preciso estar atento
à presença de distúrbio concomitante. O aspecto mais importante do processo do diagnóstico é um cuidadoso histórico clínico e o
desenvolvimento. A avaliação do TDAH inclui
um levantamento do funcionamento intelectual, acadêmico, social e emocional. O exame
médico é de extrema importância para esclarecer possíveis causas semelhantes.
O processo diagnóstico deve incluir dados recolhidos com professores e outros adultos que de alguma maneira interagem de maneira rotineira com a pessoa que está sendo
avaliada. Diagnósticos apressados e equivocados poderão deixar pessoas mal educadas
ficarem à vontade para serem mal educados,
sob o pretexto de que estão dominados pelo
TDAH, assim facilitando a aceitação do seu
comportamento não convencional.
Um diagnóstico correto poderá ajudar a
elevar sua concentração, superar problemas
de relacionamento, ajudá-la na orientação evitando assim envolvimentos com a delinquência. Muitos pais demoram muito a procurar
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ajuda ou não aceitam um diagnóstico hiperativo, por achar que é coisa de idade, que toda
criança é agitada e isso irá passar. Porém,
quando o distúrbio demora a ser diagnosticado, a partir da sua puberdade, a criança pode
procurar as drogas ou o álcool, a fim de superar suas dificuldades em adaptar-se à vida.
Para fazer um diagnóstico, é necessário um psiquiatra, que deverá fazer um rol de
perguntas com os pais e pessoas do convívio
da criança, como professores, empregados e
outros que mantenham contato com o ‘suposto hiperativo’.
De acordo com a Associação Brasileira
do Déficit de Atenção (ABDA), Eletroencefalograma, Mapeamento Cerebral, Tomografia
Computadorizada, Ressonância Magnética
evocada não podem fornecer esse diagnóstico.
Segundo GOLDSTEIN (1994), um diagnóstico minucioso da hiperatividade na infância deve incluir um histórico da família e do
desenvolvimento da criança. As informações
do histórico relativas a outros problemas que
a família teve, os métodos para impor a disciplina, ou sinais precoces de temperamento
difícil. As lembranças dos pais sobre os acontecimentos da vida da criança são fundamentais para o diagnóstico. Essa coleta de dados
deve incluir: Histórico, Inteligência, Personalidade, Desempenho Escolar, Amigos, Disciplina e Comportamento em Casa e Comportamento em Sala de Aula. É importante para
os pais entenderem que não há nenhum resultado ou observação isolada que confirme
ou exclua o diagnóstico de hiperatividade em
uma criança.
Durante o processo de avaliação do
filho, os pais são consumidores que estão
comprando conhecimentos, informações e
opinião. Eles têm o direito de mais que um
simples rótulo ou cinco minutos de explicação
em relação a natureza do problema e sua
solução (GOLDSTEIN, 1994. p. 47).

Ainda segundo GOLDSTEIN (1994), o
objetivo da avaliação não é classificar seu filho ou decidir sobre o tratamento em particular e que o diagnóstico de hiperatividade não
implica que qualquer tratamento isolado pode
solucionar todas as dificuldades da criança
em todas as situações, pois a maioria dos
problemas vivenciados por uma criança hiperativa não pode ser evitado, porém, eles
podem ser eficientemente administrados.
BORGES (1997) afirma que crianças
com todas as características da hiperatividade são comumente avaliadas como tendo um
comportamento normal por alguns médicos
pediatras, quando não são observados traçados anormais no encefalograma, descartando-se assim a presença da hiperatividade
e que esta conduta pode ocasionar muitos
equívocos, pois perde-se tempo precioso de
atendimento a muitas crianças que poderiam
estar sendo devidamente acompanhadas, evitando-se que comportamentos inadequados
instalem-se de forma definitiva.
Referindo-se a essa questão, GOLDSTEIN e GOLDSTEIN (1994. p. 78-9) apontam
que ignorar esses primeiros sinais de hiperatividade representa um erro por parte dos
pais e de nossa comunidade médica e clínica. Embora uma intervenção precoce possa
não curar a hiperatividade ou temperamento
difícil, ela pode representar um grande passo
no sentido de minimizar a extensa lista de problemas secundários desenvolvidos por uma
criança hiperativa.
O processo pelo qual a criança será
avaliada, para se pesquisar um possível diagnóstico de hiperatividade, deve incluir cinco
etapas:
1. A primeira etapa: aplicação de um
questionário bem elaborado para os pais e
professores. Entretanto, os questionários não
fazem diagnósticos, apenas descrevem os
comportamentos.
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2. A segunda etapa envolve a coleta de
informações objetivas e científicas relativas ao
comportamento e as deficiências de habilidades da criança. Ela inclui a observação do
comportamento em sala de aula e um teste
direto com a criança.
3. A terceira etapa envolve uma avaliação cuidadosa da criança em vários ambientes.
4. A quarta é mais importante, pois é
quando se considera, cuidadosamente, se
os sintomas refletem ou não algum distúrbio
emocional, de aprendizagem ou clínico.

TRATAMENTO
O tratamento do TDAH envolve uma
abordagem múltipla, englobando intervenções psicossociais e psicofarmacológicas.
No âmbito das intervenções psicossociais, o
primeiro passo deve ser educacional, através
de informações claras e precisas à família a
respeito do distúrbio. Muitas vezes, é necessário um programa de treinamento para os
pais, a fim de que aprendam a manejar os
sintomas dos filhos.
É importante que
eles conheçam as melhores estratégias para
o auxílio de seus filhos na organização e no
planejamento das atividades.

É importante que o aluno com TDAH
receba o máximo possível de atendimento
individualizado, ele deve ser colocado na primeira fila da sala de aula, próximo à professora e longe da janela, ou seja, em local onde
ele tenha menor probabilidade de se distrair.
Muitas vezes, as crianças com TDAH precisam de reforço de conteúdo em determinadas
disciplinas. Isso acontece porque elas já apresentam lacunas no aprendizado no momento
do diagnóstico, outras vezes, é necessário um
acompanhamento psicopedagógico centrado
na forma do aprendizado, o tratamento psicomotor pode estar indicado para melhorar o
controle do movimento.
Já na linha dos psicofármacos, existem
muitos medicamentos que podem ajudar a
melhorar os sintomas do TDAH. O remédio
atua corrigindo o desequilíbrio químico dos
neurotransmissores, que no caso são responsáveis pela regulação do humor da atenção e
do controle do impulso.

Intervenções no âmbito escolar também
são importantes e devem ter como foco o desempenho escolar. Nesse sentido, os professores deveriam ser orientados para a necessidade de uma sala de aula bem estruturada,
com poucos alunos.

Em 1913, o psiquiatra americano Charles Bradley descobriu casualmente o efeito
das anfetaminas, em um grupo heterogêneo
de crianças internadas num centro de tratamento utilizando a benzedrina, que é um
estimulante. De acordo WENDER (1980), algumas delas tinham desordens de comportamentos que incluíam desabilidades educacionais específicas, problemas agressivos. Havia
uma melhora significativa no desempenho escolar em metade das crianças. Uma grande
proporção delas tornou-se emocionalmente
controlada.

Rotinas diárias consistentes e ambiente
escolar previsível ajudariam essas crianças a
manterem o controle emocional. Estratégias
de ensino ativo que incorporem a atividade
física com o processo de aprendizagem são
fundamentais. As tarefas propostas não devem ser demasiadamente longas e necessitam ser explicadas passo a passo.

Desde os anos 1940, muitos tipos de
medicamentos têm sido experimentados no
tratamento do TDAH. Estimulantes como as
anfetaminas (Benzedrina e Dexedrina), metilfenidato (Ritalina), a pemolina (Cylert), a cafeína e o deanol têm sido muito utilizados.
Hoje, prescreve-se o metilfenidato ou ritalina
em 90% dos casos.
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Se a ritalina é ingerida às oito horas
ou às dez horas da manhã, o efeito então
diminui durante as quatro horas seguintes e
maior parte de sua capacidade de melhorar o
comportamento hiperativo desaparece entre o
meio dia, então, por volta das duas da tarde
GOLDSTEIN & GOLDSTEIN (1994, p. 213).
Segundo Goldstein (1994), crianças hiperativas em uso de ritalina obtêm uma melhora com redução dos sintomas. A ritalina
melhora o grau de atenção e reduz o comportamento impulsivo hiperativo diminuindo problemas em casa, na escola, e na vizinhança.
Afirma SUKIENNIK et al (2000), que as
drogas nesses pacientes provocam tranquilidade, aumento no período de atenção e, por
vezes, sonolência. Essa resposta positiva não
é observada em todos os pacientes, sendo
que alguns deles tornam-se mais excitados e
agressivos e as doses empregadas deverão
ser tituladas individualmente e, após ter sido
encontrada a dose ideal, esta deverá ser mantida utilizando-se um dos esquemas abaixo.

Segundo Borges (1997), a adaptação e
ajustamento da criança hiperativa necessitam
de uma intervenção terapêutica. Dois tipos de
medidas têm sido adotados: as terapias comportamentais (que inclui terapias de modificação e terapias cognitivas) e os estimulantes.
Ainda segundo BORGES (1997), antes
de se iniciar qualquer terapia comportamental é necessário conhecer certos princípios
e condições: para se efetuar um programa
de modificação do comportamento é imprescindível uma análise completa dos comportamentos problemáticos, seus componentes, os
eventos que os acompanha ou desencadeiam
o contexto no qual aparecem.
Os pais e professores são os principais
responsáveis na aplicação do programa. O
programa de modificação de comportamento é um processo longo e difícil e deve ser
planejado de forma rigorosa. É necessário
estabelecer objetivos realistas sem visar necessariamente o desaparecimento completo
do comportamento desviante.

1. A medicação é administrada de segunda a sexta- feira, interrompendo-se nos
finais de semana.
2. Administrar durante todo o semestre
letivo, interrompendo-a nas férias. Caso o paciente volte a ficar hiperativo, o quanto antes
deverá retornar a receber a dose que vinha
sendo dada. Se o mesmo ficar bem sem a
medicação, é provável que o problema tenha
sido superado, podendo-se tentar deixá-lo
sem a droga.
Afirma GOLDSTEIN (1994) que a decisão de adotar a intervenção por medicação
deve ser tomada apenas após cuidadosa
consideração dos riscos e dos benefícios da
medicação, apesar de a ritalina ser altamente
eficaz, mas existem efeitos colaterais brandos,
tais como perda de sono ou apetite, além de
efeitos colaterais graves, que incluem psicose ou convulsões, sendo que tais efeitos não
resultam em danos permanentes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Lidar com o TDA/H, seja no ambiente escolar ou fora dele, exige conhecimento, atenção, paciência e amor. TDAH é um transtorno e, como tal, deve ser tratado, sendo possível a
melhora dos sintomas com ações de organização, terapias comportamentais e até com medicação nos casos com maior comprometimento. Todo o tratamento dispensado ao portador
de TDAH deve ser multidisciplinar, envolvendo pais, professores, médicos, terapeutas e até
medicamentos, quando necessário.
O papel dos professores, em especial os do ensino infantil e dos anos iniciais do aprendizado, é fundamental para auxiliar o profissional da saúde no diagnóstico do TDAH, pois
seus sintomas tornam-se mais evidentes no período escolar, onde se exige aumento do nível
de concentração para aprender, portanto é de suma importância que o professor esteja bem
orientado e respaldado em conhecimento sobre o transtorno para diferenciar uma criança
sem limites de uma hiperativa.
O professor e a escola devem ser mediadores também nas relações com familiares, que
ao chegarem aos períodos escolares provavelmente já estarão esgotados, rotulados como
negligentes e permissíveis, esclarecendo os danos causados à criança quando não tratados
adequadamente, sendo desde evasão escolar à delinquência e procura por entorpecentes
quando maiores, para a autoafirmação, aceitação social e elevação da autoestima.
Assim, é de suma importância uma rede de apoio, tratamento e suporte a todos envolvidos no processo, porque mesmo sendo difícil do diagnóstico ao tratamento, é possível
contornar o problema e proporcionar para a criança e todos os envolvidos com ela uma boa
qualidade de vida, aprendizado e desenvolvimento na vida adulta.
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A IMPORTÂNCIA DA LITERATURA INFANTO JUVENIL NA
APRENDIZAGEM
RESUMO: O primeiro contato da criança com um texto é realizado oralmente, quando o pai, a mãe,
os avós ou outra pessoa conta-lhe os mais diversos tipos de histórias. A preferida, nesta fase, é a
história da sua vida. A criança adora ouvir como foi que ela nasceu, ou fatos que aconteceram com
ela ou com pessoas da sua família. À medida que cresce, já é capaz de escolher a história que
quer ouvir, ou a parte da história que mais lhe agrada. É nesta fase, que as histórias vão tornandose aos poucos mais extensas, mais detalhadas. Neste sentido, quanto mais cedo a criança tiver
contato com os livros e perceber o prazer que a leitura produz, maior será a probabilidade dela
tornar-se um adulto leitor. Da mesma forma, através da leitura a criança adquire uma postura
crítico reflexiva, extremamente relevante à sua formação cognitiva.

Palavras-chave: Literatura; Aprendizagem; Desenvolvimento; Educação.
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INTRODUÇÃO

E

sse artigo tem como objetivo de salientar a importância literatura infanto-juvenil
quando a criança ouve ou lê uma história e é capaz de comentar, indagar, duvidar ou discutir sobre ela, realiza uma interação verbal, que neste caso, vem ao
encontro das noções de linguagem de Bakhtin (1992). Para ele, o enfrentamento de ideias,
de pensamentos em relação aos textos, tem sempre um caráter coletivo, social.
A literatura infantil é um caminho que leva a criança a desenvolver a imaginação, emoções e sentimentos de forma prazerosa e significativa. O estudo inicia com um breve histórico
da literatura infantil, apresenta conceitos de linguagem e leitura, enfoca a importância de ouvir
histórias e do contato da criança desde cedo com o livro.
Ao longo dos anos, a educação preocupa-se em contribuir para a formação de um indivíduo crítico, responsável e atuante na sociedade. Isso porque se vive em uma sociedade onde
as trocas sociais acontecem rapidamente, seja através da leitura, da escrita, da linguagem oral
ou visual, enfocar toda a importância que a literatura infantil possui, ou seja, que ela é fundamental para a aquisição de conhecimentos, recreação, informação e interação necessárias
ao ato de perceber-se a necessidade da aplicação coerente de atividades que despertem o
prazer de ler, e estas devem estar presentes diariamente na vida das crianças, desde bebês.
Conforme Silva (1992, p.57) bons livros poderão ser presentes e grandes fontes de prazer
e conhecimento. Descobrir estes sentimentos desde bebezinhos, poderá ser uma excelente
conquista para toda a vida.”
Com base nessa problemática, é fundamental elencar o papel das escolas, buscar, conhecer e desenvolver na criança as competências da leitura e da escrita e como a literatura
infantil pode influenciar de maneira positiva neste processo. Assim, Bakhtin (1992) expressa
sobre a literatura infantil abordando que por ser um instrumento motivador e desafiador, ela é
capaz de transformar o indivíduo em um sujeito ativo, responsável pela sua aprendizagem , que
sabe compreender o contexto em que vive e modificá-lo de acordo com a sua necessidade.
A metodologia utilizada para a elaboração deste artigo foi a pesquisa bibliográfica em
literaturas acadêmicas e documentos ficcionais disponíveis em livros impressos e em artigos,
e revistas em meios eletrônicos que abordam as temáticas estudadas.
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A IMPORTÂNCIA DA LITERATURA
INFANTO JUVENIL NA APRENDIZAGEM
Durante muito tempo a criança não
era vista como criança muitos dos livros que
eram escritos eram para os adultos, mas sem
que percebessem os escritores, as crianças
começaram a gostar de ler aqueles livros que
chamavam a atenção das crianças e nem tanto dos adultos. É a partir do século XVIII que
a criança passa a ser considerada um ser diferente do adulto, com necessidades e características próprias, pelo que deveria distanciar
- se da vida dos mais velhos e receber uma
educação especial, que a preparasse para a
vida adulta.
Os séculos XVI e XVII foram o princípio
do reconhecimento da concepção de infância
centrada na inocência e na fragilidade infantil.
Na alta Idade Média, a criança era a expressão social do adulto em tratamento reduzido
que compartilhava uma vida coletiva com os
adultos sem qualquer vínculo afetivo mais
profundo. A partir do momento em que os
adultos passam a conceber a infância como,
um período singular, na vida do ser humano,
articula-se a esse novo sentimento de infância
um novo modelo de escola.
O longo processo de transformação, à
concepção de infância foi influenciado pela
Revolução Industrial, que a partir do século
XVIII, exigiu alterações de diferentes naturezas
na organização do trabalho e também familiares. “A partir do século XVIII, os cuidados com
o conforto, higiene e o bem-estar completam
o quadro de fechamento do universo familiar”
(ARANHA, 1996, p.59).

A criança traz a sua própria lógica de
compreender e explicar o mundo. Quando
incentivadas brincam e aprendem com seus
jogos, aprendem brincadeiras diversas, com a
ajuda dos adultos e de outras crianças. Desta
forma vão elaborando suas próprias regras e
valores e apropriando-se dos costumes que
são passados de geração em geração.
Os primeiros livros direcionados ao público infantil, surgiram no século XVIII. Autores
como La Fontaine e Charles Perrault escreviam suas obras, enfocando principalmente
os contos de fadas. De lá pra cá, a literatura
infantil foi ocupando seu espaço e apresentando sua relevância.
O aparecimento da literatura infantil tem
características próprias, pois decorre da ascensão da família burguesa, do novo “ status” concedido à infância na sociedade e da
reorganização da escola, sua emergência
deveu-se , antes de tudo, à sua associação
com a Pedagogia, já que as histórias eram
elaboradas para se converterem em instrumento dela.
No Brasil, já nos anos que circundam a
República, quando a noção de pátria e o estímulo ao patriotismo faziam parte da campanha pela modernização social, Le Tour de la
France par deux garçons e Cuore se erigiam
em exemplos. O livro francês de G. Bruno foi
objeto de uma adaptação mais requintada,
inspirou em 1910 o famosíssimo Através do
Brasil ,que escrito por Olavo Bilac e Manuel
Bonfim, constituiu- se numa literatura apaixonada e obrigatória de muitas gerações de
brasileiros.
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O aparecimento da literatura infantil no
Brasil foi iniciado pelo aceleramento da urbanização que ocorreu entre o fim do século
XIX e o começo do século XX. Segundo Lajolo e Zilberman (2004, p. 28), depois desse
momento, passa a existir um grande contingente de consumidores de bens culturais e
o conhecimento passa a ser importante para
o novo modelo social. Com isso, começava
a se firmar no Brasil o desenvolvimento das
traduções e adaptações de obras literárias
para o público infantil e juvenil, e surge então,
à compreensão da necessidade de uma literatura nacional própria para a criança brasileira
que precisava se instruir, um público ávido
por consumir os produtos culturais dos novos
tempos.
Inicialmente, essa literatura foi utilizada
no campo escolar com o objetivo de ensinar conteúdos da língua portuguesa, ou seja,
como um recurso especificamente didático, a
qual, infelizmente, o acesso foi mais facilitado
a população que possuía maior renda social.
Sandroni (1998) salienta:
Até os fins do século XIX, a literatura
voltada para crianças e jovens era importada
e vendida no mercado disponível apenas para
a elite brasileira, constituindo-se principalmente de traduções feitas em Portugal, pois, no
Brasil ainda não havia editoras e os autores
brasileiros tinham seus textos impressos na
Europa (SANDRONI, 1998, p. 11).
Nessa época de valorização do saber,
aparecem as primeiras manifestações de reforma pedagógica e literária que visavam à
formação de um novo modelo de geração
brasileira. Dessa maneira, Monteiro Lobato
foi, sem dúvida, um divisor de águas na literatura infantil brasileira, se destacando com a
publicação de sua grande obra, como aponta
Sandroni (1998):

A literatura exerce uma importante função no desenvolvimento infantil, e auxilia a
criança a conhecer o mundo e a se reconhecer. Ao ler uma história reforçam-se imensamente os laços afetivos, a criança nesse momento percebe que os adultos são capazes
de sentir e de pensar como ela.
Apesar da grande importância que a
literatura exerce na vida da criança, seja no
desenvolvimento emocional ou na capacidade de expressar melhor suas ideias, em geral,
de acordo com Machado (2001), elas não
gostam de ler e fazem-no por obrigação. Mas
afinal, por que isso acontece? Talvez seja pela
falta de exemplo dos pais ou dos professores,
talvez não.
Existem dois fatores que contribuem
para que a criança desperte o gosto pela leitura: curiosidade e exemplo. Neste sentido, o
livro deveria ter a importância de uma televisão dentro do lar. Os pais deveriam ler mais
para os filhos e para si próprios. No entanto,
de acordo com a UNESCO (2005) somente
14% da população tem o hábito de ler, portanto, pode-se afirmar que a sociedade brasileira não é leitora. Nesta perspectiva, cabe
à escola desenvolver na criança o hábito de
ler por prazer, não por obrigação.
Para melhor compreensão um breve
histórico da literatura infantil.
De acordo com Cademartori (1986), os
primeiros livros direcionados ao público infantil surgiram no século XVIII. Autores como La
Fontaine e Charles Perrault escreviam suas
obras com foco nos contos de fadas. Com
o passar dos tempos a Literatura Infantil foi
ocupando um espaço próprio e de relevância,
pois a criança começou a ser vista como um
ser existente, especial e não como um adulto
em miniatura. Muitos autores surgiram, tais
como: Hans Christian Andersen, os irmãos
Grimm e no Brasil, Monteiro Lobato, todos
imortalizados por suas obras.
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Esclarece-nos Cademartori (1986), as
origens da Literatura Infantil têm sua chegada
e evolução a partir da transformação social,
que se originou primeiramente na Europa; até
então não se produzia uma Literatura unicamente infantil, mas adaptações dos contos
populares do público adulto. Quem inicia essas ditas adaptações é o francês Charles Perrault, considerado o pai da Literatura Infantil.
Não se pode dispensar ou ignorar a
leitura da Literatura ou ainda levantar quaisquer dúvidas sobre sua importância, pois se
entende que não há educação, reflexão ou
criticidade sem o contato com a leitura.
De acordo ainda com Cademartori
(1986), no Brasil, a Literatura Infantil chega
com as adaptações de textos europeus e só
a partir de 1922, Monteiro Lobato surge no
universo das crianças; entre suas obras mais
conhecidas estão: Sítio do Pica-Pau Amarelo,
A chave do tamanho, O saci e as fábulas do
Marquês de Rabicó.
Ainda em relação ao Brasil, temos a
Lei n° 12.388 de 03 de março de 2011 que
confere ao Município de Taubaté, no Estado
de São Paulo, o título de capital Nacional da
Literatura Infantil, essa Lei conta apenas com
dois artigos e foi promulgada pela Presidente
Dilma Rousseff.
Até as duas primeiras décadas do século XX, as obras didáticas produzidas para a
infância, apresentavam um caráter ético-didático, ou seja, o livro tinha a finalidade única de
educar, apresentar modelos, moldar a criança
de acordo com as expectativas dos adultos.
A obra dificilmente tinha o objetivo de tornar
a leitura como fonte de prazer, retratando a
aventura pela aventura. Havia poucas histórias que falavam da vida de forma lúdica, ou
que faziam pequenas viagens em torno do cotidiano, ou a afirmação da amizade centrada
no companheirismo, no amigo da vizinhança,
da escola, da vida.

Os laços entre a escola e literatura começam a se estreitar, pois para adquirir livros
era preciso que as crianças dominassem a
língua escrita e cabia à escola desenvolver
esta capacidade. Assim, surge outro enfoque
relevante para a literatura infantil, que se tratava na verdade de uma literatura produzida
para adultos e aproveitada para a criança.
Seu aspecto didático-pedagógico de grande
importância baseava-se numa linha moralista,
paternalista, centrada numa representação de
poder. Era, portanto, uma literatura para estimular a obediência, segundo a igreja, o governo ou ao senhor. Uma literatura intencional,
cujas histórias acabavam sempre premiando
o bom e castigando o que é considerado
mau. Segue à risca os preceitos religiosos
e considera a criança um ser a se moldar
de acordo com o desejo dos que a educam,
podando-lhe aptidões e expectativas.
Em meados do século XX surgem novas concepções sobre o público infanto-juvenil e seu processo de aprendizado, principalmente com a disseminação dos mais
recentes estudos sobre a psicolingüística,
que giram em volta do lúdico e da sociabilização da criança com uma nova concepção
da literatura infanto-juvenil e de sua função integradora na formação infantil, possibilitando
a criação dos padrões lúdicos. Os pop-ups,
os livros-objetos, a literatura em quadrinhos,
entre outros, passam a prevalecer dentro da
preponderância da esfera visual e das brincadeiras de linguagem de acordo com o desejo
dos que a educam, podando-lhe aptidões e
expectativas.
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Hoje a dimensão da literatura infantil é
muito mais ampla e importante. Ela proporciona à criança um desenvolvimento emocional,
social e cognitivo indiscutível. Segundo Abramovich (1997), quando as crianças ouvem
histórias, passam a visualizar de forma mais
clara, os sentimentos que têm em relação
ao mundo. As histórias trabalham problemas
existenciais típicos da infância, como medos,
sentimentos de inveja e de carinho, curiosidade, dor, perda, além de ensinarem infinitos
assuntos.
É através de uma história que se pode
descobrir outros lugares, outros tempos, outros jeitos de agir e de ser, outras regras, outra ética, outra ótica...É ficar sabendo história,
filosofia, direito, política, sociologia, antropologia, etc. sem precisar saber o nome disso
tudo e muito menos achar que tem cara de
aula (ABRAMOVICH).
De acordo com Vygotsky (2000, p.110),
“aprendizado e desenvolvimento estão inter-relacionados desde o primeiro dia de vida
da criança”. O processo de desenvolvimento
progride por meio do aprendizado e o autor
explica esse processo pelo conceito de zona
de desenvolvimento proximal, que é definido
como a distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial, quais sejam, a solução independente
de problemas, e a solução de problemas sob
a orientação de um adulto ou em colaboração
com companheiros mais capazes, respectivamente., objetivos elencados como eixos do
currículo nas práticas pedagógicas da Educação Infantil.

O pré-leitor faz parte da categoria inicial que envolve a fase da primeira infância,
que vai dos quinze meses aos dois anos, e
a segunda infância, quando a criança está
completando os três anos. Na primeira fase,
a criança inicia o conhecimento da realidade
que a rodeia, estimulada pelos contatos afetivos, momento em que conquista a própria
linguagem e nomeia o que está à sua volta.
Já na segunda infância, começa a predominar os valores vitais, e sensoriais. É um período egocêntrico e de interesse por jogos e
brincadeiras, com um crescente impulso de
adaptação ao meio físico e novas formas de
comunicação verbal.
Após a promulgação da Lei brasileira
nº 9.394/96 (BRASIL, 1996), que estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional,
os textos produzidos para o público infanto-juvenil trazem a necessidade de as práticas
escolares interligarem assuntos pertinentes
à realidade em que vivem. A adolescência
é considerada um período de transição da
fase infantil para a fase adulta muito complexo
e, desse modo, deve-se considerar as suas
especificidades para além das inevitáveis mudanças físicas, hormonais, comportamentais
e emocionais.
Quando se trata de adolescência, boa
parte dos estudiosos do desenvolvimento
humano afirma que ser adolescente é viver
um período de mudanças físicas, cognitivas
e sociais que, juntas, ajudam a traçar o perfil
desse grupo de pessoas. Segundo FROTA
(2007, p. 155),
Em consonância com esta fase, ou seja,
adolescência definida acima por Frota (2007)
tem-se uma vasta literatura dedicada tanto a
crianças como a jovens. São narrativas de
grandes autores como: Perrault; Hans Christian Andersen; Maria Clara Machado; Ziraldo
entre tantos outros.
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Na atualidade, não cabe mais à escola
e ao professor conceber a literatura infanto-juvenil como instrumento pedagógico de menor valor, que tem apenas finalidade lúdica e
serve, quando muito, apenas para ensinar a
decodificação das palavras ou enriquecer o
vocabulário do aluno.
Os livros devem fazer, assim, parte da
realidade da criança, precisa ser um objeto
tão comum quanto uma peça de roupa, para
que o ato de ler – imagens e posteriormente
o código escrito – seja um ato tão comum
quanto vestir-se. Para isso, pode ser de grande valia trabalhar com um cantinho apropriado para a leitura na pré-escola, ampliando
seu contato com a literatura infantil nos primeiros anos de vida.
A literatura infanto-juvenil desempenha
um papel importante na educação de crianças por apoiar o desenvolvimento de habilidades e competências ligadas à comunicação
e expressão. No entanto, nem sempre ela é
bem utilizada em sala de aula, muitas vezes
pela falta de obras adequadas para a faixa
etária dos alunos, o que pode diminuir o interesse pela leitura.
Para ajudar os pequenos a equilibrar o
estudo e a leitura com o uso de tecnologias
como o celular, por exemplo, os livros podem
ser uma boa tática para captar a atenção deles. Isso porque fica mais fácil criar o hábito
de leitura quando somos menores.
A criança que tem o hábito de ler desenvolve mais facilmente competências de
interpretação de texto e comunicação, bem
como de produção textual. Ao ser exposto a
uma boa diversidade de textos desde cedo,
o estudante compreende melhor o uso dos
diversos gêneros textuais da língua, seus contextos de uso e intenções de comunicação,
criança que tem o hábito de ler frequentemente dificilmente terá dificuldades de leitura
quando crescer. Além disso, a escrita dela
será melhor. Isso porque, ao praticar desde
cedo, fica mais fácil se dar bem com uma
língua. o livro infantil com o apoio de imagens

torna-se o elemento principal do processo de
aproximação com o gênero literário, sob a
forma de experiências, brincadeiras, e interações. Segundo Coelho (2000, p. 161), livros
que contam histórias através da linguagem
visual, sem o suporte de textos narrativos ou
com o apoio de pequenas falas escritas, são
chamados de livros de imagens.
Hoje, ao longo do mecanismo de criação, o escritor infanto-juvenil preza mais as
representações imagéticas, as brincadeiras
contagiantes, os passatempos e divertimentos, as músicas, enfim, tudo que é adicionado
ao texto ou que o substitui. O teatro produzido
especialmente para esta faixa etária também
se distingue nesta literatura.
Embora as obras dirigidas a este público sejam cada vez mais publicadas e disponibilizadas pelas editoras, físicas ou virtuais,
e estejam muito presentes na esfera da educação, vários estudiosos e autores revelam
temer o predomínio das representações visuais em uma época dominada pela tecnologia
virtual. É um fenômeno desencadeado pela
criação do Cinema e da TV e que agora se
dissemina com o universo ilimitado oferecido
pela Internet e com a globalização por isso
é de extrema importância no processo de
formação de crianças e alfabetização, uma
vez que exerce um papel fundamental para
a estimulação do cérebro, desenvolvimento
da criatividade, da capacidade de leitura e
por vezes o senso crítico. Além disso, os dilemas descritos acabam por muitas vezes serem reconhecidos pelos leitores que ganham
uma sensação de conforto e proximidade, e
passam a curtir mais a leitura de uma forma
geral.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ler sempre representou uma das ligações mais significativas do ser humano com o
mundo. Lendo reflete-se e presentifica-se na história. O homem, permanentemente, realizou
uma leitura do mundo. Em paredes de cavernas ou em aparelhos de computação, lá está
reproduzido seu estar no mundo e reconhecendo-se capaz de representação. Certamente, ler
é engajamento existencial. Quando dizemos ler, nos referimos a todas as formas de leitura.
Lendo, nos tornamos mais humanos e sensíveis. (CAVALCANTI, 2002, p.13).
O texto literário, além de agradável para se ler, é uma fonte de conhecimentos, pois
muitos oferecem um panorama da sociedade em diferentes épocas e locais. A infância é o
melhor momento para que o indivíduo aprenda o gosto pela leitura, sendo a ocasião para que
a criança tenha uma experiência com a língua Quantos antes contato com livros e perceber
que eles representam uma fonte de recreação, maior será a chance de se tornar um adulto
que valoriza e cultiva a leitura.
É importante contar histórias mesmo para as crianças que já sabem ler, pois segundo
Abramovich (1997, p.23) “quando a criança sabe ler é diferente sua relação com as histórias,
porém, continua sentindo enorme prazer em ouvi-las”. Quando as crianças maiores ouvem
as histórias, aprimoram a sua capacidade de imaginação, já que ouvi-las pode estimular o
pensar, o desenhar, o escrever, o criar, o recriar. Num mundo hoje tão cheio de tecnologias,
onde as informações estão tão prontas, a criança que não tiver a oportunidade de suscitar
seu imaginário, poderá no futuro, ser um indivíduo sem criticidade, pouco criativo, sem sensibilidade para compreender a sua própria realidade.
Se antes as escolas responsáveis pela fase inicial do aprendizado da criança adquiriram
caráter de assistência social, hoje é consenso que essas instituições são, sim, um assunto
do âmbito da Educação. Mais do que isso: especialistas, educadores e pesquisadores reconhecem a importância do desenvolvimento integral nos primeiros anos de vida e encaram a
vivência escolar como parte essencial desse processo.
Reconhecer a importância da literatura infantil e incentivar a formação do hábito de leitura na idade em que todos os hábitos se formam. A Literatura, na Educação Infantil, é capaz
de promover o conhecimento de si e do mundo, incentivando a curiosidade, a exploração, o
encantamento, o questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação
ao mundo físico e social. Complementa o Referencial Curricular Nacional para a Educação
Infantil (RCNEI), “ter acesso à boa literatura é dispor de uma informação cultural que alimenta
a imaginação e desperta o prazer pela leitura”. (BRASIL, 1998, p. 143).
Os textos literários provocam reflexões de natureza cognitiva e afetiva, permitindo ao
leitor a entrada em um mundo desconhecido, porém, instigante, que desenvolve o imaginário, e desperta a curiosidade. Considerando, dessa forma, a leitura como uma forma de se
perceber o mundo e a realidade que o cerca,a literatura possibilita a formação de cidadãos
capazes de entender a realidade social, atuar sobre ela e transformá-la.
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Assim, pais e educadores devem servir de estimuladores da criança, apresentando-a
diversas possibilidades de conversação e expressões, contribuindo assim, para aquisição da
linguagem oral, instrumentalizando-a para, em sequência, ingressar no mundo dos livros, da
leitura e da linguagem escrita.
A visão de mundo oferecida pela literatura infantil tem contribuído para uma constante
renovação e descoberta. Além disso, sendo toda a interpretação, em princípio, válida - porque
vinda da revelação do universo representado na obra ela impede a fixação de uma verdade
anterior e acabada.
Assim, o contato da criança com a literatura é considerado essencial para a sua formação como futuro leitor e quanto mais cedo as histórias orais e escritas forem inseridas em
seu cotidiano, maiores serão as chances do desenvolvimento do prazer pela leitura. Cabe às
instituições de Educação Infantil promover projetos para estimular a leitura e organizar espaços
educativos com a finalidade de criar condições para que as crianças pequenas compreendam
desde cedo a importância do hábito de ler.
Portanto, compreender, conhecer e reconhecer características particulares do pré-leitor
é necessário para que de forma prazerosa, o educador ofereça um ambiente que instigue,
enriqueça e amplie suas possibilidades de entender, de ver as coisas e de ler o mundo, esses
procedimentos são considerados grandes desafios da Educação Infantil e dos profissionais
de educação para uma possível formação de crianças leitoras e adultos críticos e reflexivos.
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PRINCÍPIO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA ACERCA DO AUTISMO
INFANTIL NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA
RESUMO: A educação inclusiva está amparada por lei e deve ser respeitada, não somente o
aluno deve ser frequente nas aulas, mas ele tem o direito de receber um ensino e aprendizagem
de qualidade como outro qualquer. O estabelecimento de ensino pode ser regular e público,
como também tem que se adequar às suas necessidades para que esse aluno possa estudar.
O professor precisa ter mais do que boa vontade em dar aula para o aluno com Transtorno de
Espectro Autístico, ele tem que conhecer sobre o assunto e o mecanismo didático matemático para
assegurar uma aprendizagem satisfatória. Por isso que o objetivo geral do trabalho é identificar
o aluno autista e sua adaptação no meio escolar e obter conhecimento matemático, já que a
socialização e comunicação são os complicadores educacionais. Essa pesquisa é qualitativa
e está fundamentada na revisão de literatura que foi subsidiada pelos autores, como Sarmento
(2017), Mantoan, Gavioli Prieto e Arantes (2006), Política Nacional de Educação Especial na
perspectiva da educação inclusiva (2008), Coll (2004), Aquino (1998), Werner (2017), Chequetto e
Gonçalves (2015). A escola inclusiva deve acolher a diversidade dos alunos em suas necessidades
especiais.

Palavras-chave: Autismo; Escolarização; Inclusão, Prática Matemática.
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INTRODUÇÃO

O

autismo, nos anos de 1980, já era visto pelos estudiosos como uma alteração
no desenvolvimento social e interacional, nessa ocasião começaram também as
mobilizações para organizar associações de pais e amigos de pessoas autista
no Brasil. Para se chegar a um consenso sobre o autismo, muito foi pesquisado, porém se
ainda há divergências sobre o transtorno ou se ainda falta muito para se pesquisar, sabe-se
que a exclusão educacional não é uma solução plausível.
Ter Transtorno do Espectro Autista (TEA) não quer dizer que deva ficar à margem da
sociedade, pelo contrário, a escola tem a obrigação de acolher a pessoa e proporcionar-lhe
condições de aprendizagem. Sabe-se do amparo legítimo, porém a realidade aponta uma
prática um tanto quanto distante do ideal, pois percebe-se que, em muitos casos, a matrícula
desse aluno é efetivada e as condições educacionais deixam a desejar. O aluno não é atendido
da forma que a Lei acorda no ensino regular, já que faltam muitos elementos para o sucesso
desse trabalho, como professores preparados, material de apoio, mobiliário adequado, ambiente escolar ajustado, entre outros.
Desde 2012, o autismo é visto como deficiência e assim como assegura a Constituição
Federal de 1988, todos alunos portadores de deficiência têm os mesmos direitos educacionais
e o aluno autista pode frequentar a escola de ensino regular. Portanto, a qualidade educativa
não pode ficar aquém dos anseios da sociedade que espera da escola pública um trabalho
digno com esse aluno. O direito à diversidade, que tanto está sendo divulgado pelo poder
público, deveria também cuidar dos resultados obtidos e se está a contento do papel da educação inclusiva e também na disciplina de Matemática.
O autismo afeta as condições de socialização, bem como a linguagem verbal torna-se
um empecilho para que haja uma integração com seus pares, provocando o isolamento. Diante
dessas características, a escola deve envolver esse aluno de maneira que todos o aceitem,
compreendam e convivam harmoniosamente, somente assim a escola seguirá o lema da
solidariedade e igualdade para todos, oferecendo um método de ensino e aprendizagem que
desenvolva o raciocínio lógico matemático de forma atrativa que vincule à prática diária.
Assim, esta pesquisa tem como objetivo geral: identificar o aluno autista e sua adaptação no meio escolar, para que ocorra o ensino da matemática. Para tanto, tem-se como
objetivos específicos: investigar o convívio escolar de alunos com autismo e sua socialização;
estabelecer formas de reconhecimento do autismo infantil; promover uma ação pedagógica
matemática adequada frente ao aluno autista.
Para justificar este trabalho, mostramos que o isolamento é uma constante no cotidiano
de um aluno autista, no entanto, tempos atrás e com menor ocorrência nos dias atuais, tanto
a família como o professor envolvido tinham conhecimento desse transtorno.

28 - Fevereiro/ 2022 - Educar FCE

157

Revista Educar FCE - 51 ª Edição - 28 - Fevereiro/ 2022

Pouco se falava a respeito, apenas havia muita discriminação e a aprendizagem era
relegada. Atualmente, tem-se leis que apoiam a inclusão escolar, mas se esbarra na falta de
preparo do professor em receber esse aluno e o resultado escolar tem mudado muito pouco.
Com o propósito de entender o autismo e ter condições de avaliar o cotidiano escolar desse
aluno, é que tal assunto se aponta importante na educação.
Todo autista pode e deve estudar em escolas regulares, seja na rede pública ou privada.
É importante ressaltar que nenhuma escola pode impedir a matrícula, pois o aluno autista
encontra respaldo legal para frequentá-la. Sabe-se que na prática essa aceitação nem sempre
flui de maneira satisfatória, já que a efetivação de um princípio não se reduz a determinações
e orientações legais. Porém, não é justo que por falta de conhecimento pedagógico matemático, o aluno fique excluído.
A criança autista tem o direito de ser acolhida e compreendida pela família e escola,
para não se sentir rejeitada e marginalizada. Manter um aluno autista na escola, é um grande
desafio educacional e também para disciplina de Matemática, para amenizar essa realidade,
é preciso investir em estudos e compreender as variantes do Transtorno do Espectro Autístico.
E como problemática, pode-se dizer que os professores estão preparados para reconhecer as características do aluno autista, bem como ambientá-lo e contribuir para sua
aprendizagem matemática?
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A SOCIALIZAÇÃO DO AUTISTA NA
ESCOLA
Todo autista pode e deve estudar em
escolas regulares, seja na rede pública ou
privada. É importante ressaltar que nenhuma
escola pode impedir a matrícula, pois o aluno
autista encontra respaldo legal para frequentá-la. Sabemos que na prática essa aceitação
nem sempre flui de maneira satisfatória, já
que a efetivação de um princípio não se reduz
a determinações e orientações legais. Porém,
não é justo que por falta de conhecimento
pedagógico, o aluno fique excluído,
Inclusão é a nossa capacidade de entender e receber o outro e, assim, ter o
privilégio de conviver e compartilhar com
pessoas diferentes de nós. A educação
inclusiva acolhe todas as pessoas, sem
exceção. É para o estudante com deficiência física, para os que têm comportamento mental, para os superdotados, e
para toda criança que é discriminada por
qualquer outro motivo. Costumo dizer que
estar junto é se aglomerar no cinema, no
ônibus e até na sala de aula com pessoas
que não conhecemos. Já a inclusão é estar com, é interagir com outro(MANTOAN
et al, 2006, p. 96).

A criança autista tem o direito de ser
acolhida e compreendida pela família e escola, para não se sentir rejeitada e marginalizada. Manter um aluno autista na escola, é um
grande desafio educacional, para amenizar
essa realidade, é preciso investir em estudos
e compreender as variantes do Transtorno do
Espectro Autístico. O professor, nesse caso,
é o elo que liga o aluno autista com a família, gestores e todos os colegas em sala de
aula. A função docente é bastante importante
e para todos, por isso estar preparado é fundamental,

Essa ampliação diz respeito, também,
às diferentes conotações metodológicas,
envolvendo procedimentos de intervenção embasados no “trabalho colaborativo”, enquanto estratégia de formação
de pessoal e de apoio à escolarização
de crianças e jovens com necessidades
especiais. Isso porque, atualmente, as
pesquisas visam descrever, caracterizar
e analisar práticas educacionais com vistas a avaliar seus resultados e impactos
no desenvolvimento, na socialização e na
construção do conhecimento dos sujeitos
com necessidades especiais (MIRANDA,
GALVÃO FILHO, 2012, p. 134)

O autismo aparece independente de
classe social, raça, sexo e etnia. Não se tem
notícia sobre fatores psicológicos ou questões ambientais, há apenas uma disfunção
cerebral. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS):
O autismo é definido pela Organização
Mundial de Saúde como um distúrbio do
desenvolvimento, sem cura e severamente incapacitante. Sua incidência é de cinco casos em cada 10.000 nascimentos
caso se adote um critério de classificação
rigoroso, e três vezes maior se considerarmos casos correlatos, isto é, que necessitem do mesmo tipo de atendimento
(MANTOAN et al, 2006, p. 13).

Diante dessa realidade contumaz, a Declaração Universal dos Direitos da Criança da
ONU (1959) tanto crianças como adolescentes com qualquer tipo de transtorno passou a
ter garantia de escolarização. Posteriormente,
aqui no Brasil, essa visão também teve bases
legais pela Constituição Federal de 1988 e o
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva
(MEC, 2008) deixa claro que a criança e adolescente devem e podem integrar-se no ensino regular. Não se pode negar a matrícula à
criança por ela ter qualquer tipo de transtorno,
inclusive o autismo.
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A Lei nº 12.764 discorre no “Art. 1º Esta Lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno
do Espectro Autista e estabelece diretrizes
para sua consecução”, em 27 de dezembro
de 2012. Ou seja, a pessoa passa a ter direitos como qualquer outro tipo de transtorno,
está amparada dentro da Lei. “Acontece que
em muitos casos e apesar da legislação muitos professores ainda se negam a trabalhar
com esse tipo de aluno” (MIRANDA, GALVÃO
FILHO, 2012, p. 471). Dito isto, importante frisar que a escola da rede básica, quer pública
ou privada, não pode se recusar a matricular
nenhum aluno, tampouco aqueles com necessidades educacionais especiais, conforme
com o Art. 205 da Constituição.
Portanto, a Constituição garante a todos
o direito à educação e ao acesso à escola.
Toda escola, assim reconhecida pelos órgãos
oficiais como tal, deve atender aos princípios
constitucionais, não podendo excluir nenhuma pessoa em razão de sua origem, raça,
sexo, cor, idade, deficiência ou ausência dela.
A Política Nacional de Educação Especial
na perspectiva da Educação Inclusiva tem
como objetivo assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades/ superdotação, orientando os sistemas de ensino para garantir o acesso ao
ensino regular, com participação, aprendizagem e continuidade nos níveis mais
elevados do ensino; transversalidade da
modalidade de educação especial desde
a educação infantil até a educação superior; oferta do atendimento educacional
especializado; formação de professores
para o atendimento educacional especializado e dos demais profissionais da educação para a inclusão; participação da
família e da comunidade; acessibilidade
arquitetônica, nos transportes, nos mobiliários, nas comunicações e informação;
e articulação intersetorial na implementação das políticas públicas (MIRANDA,
GALVÃO FILHO, 2012, p. 101).

É necessário salientar que o artigo 214
da Constituição Federal de 1988, reafirmado
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, artigo 9º, I, é um instrumento político prioritário, cujo conteúdo deve
ser sistematizado, assim o Governo Federal,
por meio do Ministério da Educação, controla,
coordena e fiscaliza a educação em todos os
níveis de ensino por todo o país, com fins da
universalização do ensino. Miranda e Galvão
Filho (2012, p. 484) dizem que “é possível
perceber na legislação brasileira o avanço
no que se refere ao direito das pessoas com
deficiência à inclusão”, porém há ressalvas.
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,
A inclusão é um desafio que, ao ser devidamente enfrentado pela escola comum,
provoca a melhoria da qualidade da educação básica e superior, pois para que
os alunos com e sem deficiência possam
exercer o direito à educação em sua plenitude, é indispensável que essa escola
aprimore suas práticas, a fim de atender
às diferenças. Esse aprimoramento é necessário, sob pena de os alunos passarem
pela experiência educacional sem tirar dela
o proveito desejável, tendo comprometido
um tempo que é valioso e irreversível em
suas vidas: o momento do desenvolvimento (MANTOAN et al, 2007, p. 45).

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. O ideal da
inclusão é possível e tem que se investir no
professor, pois é ele quem vai trabalhar diretamente com o aluno autista. Preocupar-se com
alunos que com necessidades educacionais
especiais “requerem domínio conceitual sobre
a inclusão escolar e sobre as solicitações decorrentes de sua adoção enquanto princípio
ético-político” (MANTOAN et al, 2006, p.35).
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Uma escola mais justa e igualitária não
é utopia, é uma necessidade da contemporaneidade. Não é possível que se olhe para
a questão da inclusão com olhos ainda preconceituosos. Sabemos que em muitos casos
a inclusão é uma mera formalidade e que na
prática ainda há uma exclusão camuflada,
já que pode-se considerar o péssimo atendimento dado a essas crianças em grande
parte das escolas,
A noção de integração tem sido compreendida de diversas maneiras, quando aplicada à escola. Os diversos significados
que lhe são atribuídos devem-se ao uso
do termo para expressar fins diferentes,
sejam eles pedagógicos, sociais, filosóficos e outros. O emprego do vocábulo é
encontrado até mesmo para designar alunos agrupados em escolas especiais para
deficientes, ou mesmo em classes especiais, grupos de lazer, residências para
deficientes. Por tratar-se de um constructo
histórico recente, que data dos anos 60,
a integração sofreu a influência dos movimentos que caracterizaram e consideraram outras ideias, como as de escola,
sociedade, educação. O número crescente de estudos referentes à integração escolar e o emprego generalizado do termo
têm levado a muita confusão a respeito
das ideias que cada caso encerra (MANTOAN et al, 2006, p. 22).

É patente que uma das características
do autismo é o desinteresse na socialização.
Ele tem uma tendência à introspecção que
dificulta o professor ter acesso a esse aluno.
Infelizmente, os colegas por falta de conhecimento abordam o autista com desdém, como
alguém inferior e limítrofe,

O comportamento do aluno com Transtorno do Espectro Autista é irregular, ora se
atrapalha como o barulho, ora chora compulsivamente, isso tudo sempre com muita
inibição e isolamento. Não gosta de conviver
em grupo. O desafio de integrá-los ao meio
ambiente escolar tem sido enorme, porém o
professor precisa fazê-lo, pois é notório que
para haver desenvolvimento da aprendizagem, é necessária a integração social, se for
deixar esse momento para a adolescência e
fase adulta, será muito mais difícil.
É próprio do autista o atraso na linguagem e a percepção de sentimentos, tais características dificultam a interação. A escolarização pode colaborar muito nesse processo,
já que envolve a ludicidade, recreação, estabelece-se uma rotina. O apoio familiar é fundamental para que ele se sinta seguro,
A educação das pessoas com autismo
e outros transtornos profundos provavelmente exige mais recursos do que são necessários em qualquer outra alteração ou
atraso evolutivo. Às vezes, embora ocorram aquisições funcionais e um abrandamento dos traços autistas, os progressos
são muito lentos. Aparentemente, podem
ser mínimos quando comparados ao quadro do desenvolvimento normal (COLL,
2004, p. 254).

O professor deve ficar atento para que
esse aluno não fique agressivo e se disperse com sono durante as aulas, porque isso
afasta naturalmente os colegas. Portanto, não
basta leis que favoreçam os autistas, é preciso o espaço escolar que compreenda e colabore para a integração desse aluno.

Para promover uma verdadeira aprendizagem, o professor deve ser muito cuidadoso com: 1) a organização e condições
estimuladoras do ambiente, 2) as instruções e sinais que a criança apresenta, 3)
os auxílios que lhe são proporcionados,
4) motivações e reforços utilizados para
fomentar sua aprendizagem (COLL, 2004,
p. 288).
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O RECONHECIMENTO DO AUTISMO
INFANTIL
O autismo, nos anos de 1980, já era visto pelos estudiosos como uma alteração no
desenvolvimento social e interacional, nessa
ocasião começaram também as mobilizações
para organizar associações de pais e amigos
de pessoas autista no Brasil. Para se chegar
a um consenso sobre o autismo, muito foi
pesquisado, porém se ainda há divergências
sobre o transtorno ou se ainda falta muito
para se pesquisar, sabe-se que a exclusão
educacional não é uma solução plausível,
Nos últimos anos, ocorreram mudanças
importantes, que nos permitem definir
uma terceira etapa no enfoque do autismo. A mudança principal no enfoque
geral do autismo consiste em sua consideração de uma perspectiva evolutiva,
como um transtorno do desenvolvimento. Se o autismo supõe um desvio qualitativo importante da evolução normal, é
preciso compreender tal desenvolvimento
para entender em profundidade o que é
o autismo. Este, por sua vez, de modo
paradoxal, nos ajuda a explicar melhor o
desenvolvimento humano, porque torna
patentes certas funções que se produzem
nele, capacidades que costumam passar
despercebidas, apesar de sua enorme importância, e que se manifestam no autismo precisamente por sua ausência. Não
é estranho, então, que o autismo tenha se
convertido nos últimos anos em um tema
central de pesquisa em psicologia evolutiva e não apenas em psicopatologia; nem
que, nas definições diagnósticas, a consideração tradicional do autismo como
“psicose infantil” tenha sido substituída
por seu enquadramento como “transtorno
global do desenvolvimento”. Também não
é de se estranhar que a revista científica
mais difundida sobre o autismo, que no
início se chamava Journal of Autism and
Childhood Schizophrenia, passasse a se
chamar, em 1978, Journal of Autism and
Developmental Disorders (COLL, 2004, p.
234).

No Brasil, a pessoa passa por uma banca de especialistas para chegar a uma conclusão sobre o caso, sendo avaliação audiológica, oftalmológica, neurológica, psiquiátrica,
psicológica, fonoaudiológica, educacional.
Dessa análise, chega a um consenso entre
autismo clássico ou autismo grave, autismo
leve-moderado, sem autismo. Exames complementares são feitos, como ressonância
magnética do cérebro, Eletroencefalograma,
Teste genético para X Frágil, Síndrome de
Down, erros inatos do metabolismo,
Nos procedimentos para tratar o autismo
também houve mudanças importantes.
Em uma caracterização muito rápida,
podemos dizer que, nos últimos anos, a
educação caracterizou-se por um estilo
mais pragmático e natural, mais integrador e menos “artificioso” que nos anos
anteriores, mais centrado na comunicação como núcleo essencial do desenvolvimento, mais respeitoso com os recursos e
as capacidades das pessoas autistas. De
forma complementar, a pesquisa farmacológica permitiu o desenvolvimento de
substâncias eficazes para tratar algumas
alterações associadas ao autismo em alguns casos (COLL, 2004, p. 234).

O Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorder, da Associação Americana de
Psiquiatria (DSM-IV) define o autismo como
um transtorno invasivo do desenvolvimento
(TID) e não é infrequente nos casos. O referencial aponta seis itens para que se chegue
ao diagnóstico, tendo necessidade de duas
modificações ao menos associadas à companhia em grupos, uma referida à comunicação
e uma alteração de comportamento com sucessões de repetições ou padronizado,
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No diagnóstico do transtorno de espectro
autista, as características individuais são
registradas por meio de uso de especificadores (com ou sem comprometimento intelectual concomitante; com ou sem
comprometimento da linguagem concomitante; associados a alguma condição médica ou genética conhecida ou a fator ambiental), bem como especificadores que
descrevem os sintomas autistas (idade da
primeira preocupação; com ou sem perda
de habilidades estabelecidas; gravidade).
Tais especificadores oportunizam aos clínicos a individualização do diagnóstico e
a comunicação de uma descrição clínica
mais rica dos indivíduos afetados (DSM-V,
2013, p. 32).

De acordo com o discernimento do DSM-V (2013), a pessoa com Transtorno do Espectro Autista revela os sintomas desde bem
pequeno, ainda que não sejam comprovados
por médicos. Porém, sabe-se que nunca é
tarde para se fazer tal diagnóstico, a única
diferença é que a pessoa não receberá os
mesmos estímulos desde a infância e poderá
não ter os benefícios daqueles que se descobrem em idade mais nova,
A avaliação da criança com autismo exige um histórico cuidadoso do desenvolvimento físico e psicológico, das habilidades adaptativas nos diversos momentos
e contextos. Devem ser verificadas evidências de perdas ou prejuízos, auditivos
e atrasos motores. O diagnóstico é feito
por exclusão, diferenciando os sintomas
causados por fatores orgânicos, como
convulsão e esclerose tuberosa, ou alterações por causas genéticas como a
Síndrome do X Frágil (FRANZINO, 2014,
p. 68).

Tem-se conhecimento que o autismo é
uma desordem neurobiológica e recaem mais
acentuadamente nos meninos. Nada indica
ser falta de afeto da mãe e do pai, o que se
sabe é o grande número dessa patologia que
se apresenta. Desde bebê, o autista pode já
manifestar sintomas, entretanto as características se pronunciam após os 36 meses de
idade,

Era indiferente à presença ou à ausência da mãe ou da babá. Afora um interesse
específico (por trens), ele não se importava
com nada, não brincava nem se relacionava
com as pessoas ao seu redor. Na maior parte
do tempo, contentava-se em emitir sons desprovidos de significado e ruídos que repetia
de modo incessante. O menino mostrava-se
indiferente à maioria dos objetos e brinquedos à sua volta: nem sequer lhes aprendia o
sentido ou a função. Mas interessava-se por
trens e estações, bem como por maçanetas
de portas, pelas portas em si e por sua abertura e fechamento (FERRARI, 2012, p. 8).
A criança autista não faz analogia com
seus pares, não se identifica com o outro. Não
procura manter contato ocular, não suporta
ser tocado, tem verdadeira aversão em interagir, reluta em brincar, na insistência pode até
ficar agressivo, não aprova mudanças, têm o
hábito de fazer algo sempre do mesmo modo,
Podem ficar brincando por horas com
uma das rodas de um carrinho, sem,
contudo, brincar com o carrinho como
seria de se esperar. Podem ficar imersos
em movimentos corporais repetitivos tais
como ficar girando, dando pulinhos, abanando as mãos, passando as mãos com
os dedos entreabertos entre os olhos etc.
(FERRARI, 2012, p. 27).

Tendo como base a falta de socialização e mais duas características, tem-se o tripé dos sintomas autísticos, classificados por
Wing (1979). Além disso, sobre o diagnóstico
os autores esclarecem que:
O Transtorno Invasivo do Desenvolvimento é marcado por crianças que tendem a
se mostrarem resistentes, incompreensíveis, generosas caso se submetam à teimosia, encolerizar-se diante da mudança
abrupta de rotina. Assim, muitas vezes,
ao discutir a minha impressão sobre determinada criança, quando afirmo que, na
minha compreensão, se trata de um transtorno invasivo do desenvolvimento sem
outra especificação, a pessoa do outro
lado da mesa ou do outro lado da linha
diz “aliviada”: “Ah! Que bom! Achei que
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pudesse ser um quadro de autismo! Esse
é um duplo equívoco: primeiro, porque o
diagnóstico nessa área nada mais é do
que a organização de um conhecimento,
sendo que o comportamento da criança,
por si só, já mostra quais são suas limitações, possibilidade e incapacidades
(“chamá-la” ou não de autista não modifica essa condição); e segundo (aqui um
desconhecimento do termo) porque dizer
que é um transtorno invasivo do desenvolvimento tem o mesmo status, em termos
da complexidade do quadro, que o transtorno autista (MERCADANTE; SCAHILL,
2005, p. 37).

Infelizmente por falta de conhecimento,
muitas crianças são diagnosticadas como
surdas e não autistas, devido a não responderem a certos estímulos auditivos. Não associam os problemas ao autismo, mas à falta de
audição, com isso atrapalha ainda mais, pois
os estímulos que poderiam começar para motivar a criança, atrasam seu desenvolvimento,
A escola recebe uma criança com dificuldades em se relacionar, seguir regras
sociais e se adaptar ao novo ambiente.
Esse comportamento é logo confundido
com falta de educação e limite. E por falta
de conhecimento, alguns profissionais da
educação não sabem reconhecer e identificar as características de um autista,
principalmente os de alto funcionamento,
com grau baixo de comprometimento. Os
profissionais da educação não são preparados para lidar com crianças autistas e
a escassez de bibliografias apropriadas
dificulta o acesso à informação na área
(SANTOS, 2008, p. 9).

Muitas vezes, o transtorno só é notado ao entrar na escola pelo professor, até a
família aceitar e o professor se adaptar tem
um processo longo, com isso as intervenções
acontecem tardiamente numa escola regular,

Com o diagnóstico, a família vive momentos de angústia e desesperança, muitas
ainda passam um longo tempo negando
a realidade e indo em busca de curas
milagrosas. Sabe-se que até que consiga
restabelecer o equilíbrio perdido, a família
pode passar por um grande período de
isolamento. Após este período de desequilíbrio, as famílias passam por um período de aceitação e de maior tranquilidade,
onde ocorre um gerenciamento de conflitos (RIBEIRO, 2011, p. 6).

Seguindo o mesmo raciocínio, a família
também se sente vulnerável por ter um membro portador de Transtorno do Espectro Autista, pois muitas vezes não sabe como lidar
com a situação ou acha embaraçoso,
A situação das famílias é também caracterizada por problemas sociais de natureza
diversa, tais como atentados frequentes
aos direitos humanos, exploração e abuso, barreiras econômicas, sociais e culturais ao desenvolvimento integral de seus
membros (FERRARI, 2012, p.12).

Ainda sobre igualdade do portador de
Transtorno do Espectro Autista, ele tem respaldo da legislação, mas há ainda muito preconceito em torno do assunto pela sociedade,
mesmo que para alguns a integração pareça
óbvia, para outros ainda é motivo de ridicularização.
Sobre os familiares que cuidam dos
portadores de Transtorno do Espectro Autista, pensou-se em estabelecer uma defesa aos
cuidadores natos como uma maneira de incentivá-los e encorajá-los a continuar.
Convencidos de que as famílias são o
núcleo natural e fundamental da sociedade e têm o direito de receber a proteção
da sociedade e do Estado, e de que as
pessoas com deficiência e seus familiares
devem receber a proteção e a assistência
necessárias para tornar as famílias capazes de contribuir para o exercício pleno e
equitativo dos direitos das pessoas com
deficiência (BRASIL, 2012, p. 25).
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Sendo assim, é um assunto a ser bastante debatido, mesmo que se mude a nomenclatura, saindo de Transtorno Invasivo do
Desenvolvimento para Transtorno do Espectro
Autista, a dedicação do professor para com o
aluno tem que ser a mesma. Conhecer sobre
o transtorno, pode fazer toda a diferença na
vida do aluno. Sabe-se que é possível mediar
a aprendizagem do aluno portador de autismo
e fazer com que ele se integre na sociedade.

ATENDIMENTO PEDAGÓGICO
MATEMÁTICO ADEQUADO FRENTE AO
ALUNO AUTISTA
Educar um aluno com Transtorno do Espectro Autista é perfeitamente viável, em se
tratando de inclusão educacional, mesmo que
se tenha consciência que não seja uma tarefa
fácil. A linguagem é um enorme obstáculo à
comunicação, o ensino e aprendizagem não é
o convencional, é preciso desenvolver outras
metodologias para atendê-los.
Cada aluno autista tem sua manifestação de modo bem peculiar e, portanto, a metodologia deve sofrer adaptações de aluno
para aluno, não deve ser uniforme. O que surte efeito positivo com um aluno, não provoca
o mesmo resultado com o outro. Para cada
aluno autista a dificuldade pode ser manifestada de modo singular dos demais e consequentemente a forma de trabalhar também,
Educar uma criança, por mais difícil que
seja, aumenta o sentimento de amor na
maioria das pessoas. Os pais sentem que
a criança é parte deles e da família, não
querendo que ela vá embora. Além disso,
a criança autista pode ser bastante cativante e sua própria impotência e confusão
fazem brotar emoções profundas nos que
lidam com ela. Então quando começam
a fazer progresso, a alegria que cada pequeno passo avante traz, parece muitas
vezes maior do que o que é dado por uma
criança normal (RIBEIRO, 2011, p. 21).

Sendo assim, o professor precisa encarar que a escola é para todos e todos têm
direito de receber conhecimento, cada um a
seu modo. A inclusão é uma realidade a ser
enfrentada pela gestão e corpo docente da
escola. Estudos pedagógicos que facilitem o
ato de ensinar, é uma tônica. Os alunos inclusos precisam a todo tempo de motivação, não
só de aprendizagem, mas também de manter
o relacionamento com os colegas de sala de
aula, item que apresenta sérias complicações
no dia a dia. É um processo contínuo e inseparável: socialização e aprendizagem.
Entretanto, não é razoável a escola ser
acolhedora, é preciso ter um plano de ação
apropriado para o aluno autista. Alguns professores, apesar de terem boa vontade, não
tem preparo teórico e científico para desenvolver um programa que abordem as necessidades de uma criança autista. Isso pode provocar certa frustração no professor por não
sentir um avanço na aprendizagem do aluno,
porque seu conhecimento sobre o assunto
não contempla a real conveniência do aluno,
A formação do professor é contemplada,
ratificando o valor do seu papel nesse processo inclusivo. O incentivo à formação e
à capacitação de profissionais especializados no atendimento à pessoa com
transtorno do espectro autista bem como
o apoio a pais e responsáveis confirmam
o imperativo da parceria entre família e
escola, fundamental na educação de todo
aprendente com necessidades educacionais especiais (CUNHA, 2013, p. 138).

Desse modo, aceitar a diversidade não
trará o sucesso escolar, não é o suficiente
para que o autista conquiste seu espaço com
qualidade de ensino. Alunos com necessidades especiais podem desenvolver-se educativamente também, integração em grupo e
tentar superar as dificuldades,
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Nosso sistema educacional, diante da democratização do ensino, tem vivido muitas
dificuldades para equacionar uma relação
complexa, que é a de garantir escola para
todos, mas de qualidade. É inegável que
a inclusão coloca ainda mais lenha na fogueira e que o problema escolar brasileiro
é dos mais difíceis, diante do número de
alunos que temos de atender, das diferenças regionais, do conservadorismo das
escolas, entre outros fatores (MANTOAN,
2006, p. 23).

Dessa maneira, como o aluno autista
tem séria dificuldade em se organizar, por
isso programar uma atividade para que ele
desenvolva, pode ser penosa a sua execução.
Esse aluno precisa de rotina para se localizar
e se enquadrar, então passará a ter noção
do que tem para fazer e ainda não terminou,
por exemplo. Como ele se distrai facilmente,
o professor deve observá-lo constantemente
para que não perca o foco,
O nível do desenvolvimento da aprendizagem do autista geralmente é lento e
gradativo, portanto, caberá ao professor
adequar o seu sistema de comunicação
a cada aluno. O aluno deve ser avaliado para colocá-lo num grupo adequado,
considerando a idade global, desenvolvimento e nível de comportamento. É de
responsabilidade do professor a atenção
especial e a sensibilização dos alunos e
dos envolvidos para saberem quem são
e como se comportam esses alunos autistas (SANTOS, 2008, p. 30).

Quanto aos distúrbios comportamentais, a autora pontua:
Distúrbios do relacionamento: Falta do
desenvolvimento de uma relação interpessoal
e de contato visual. Tanto o relacionamento
com pessoas quanto com objetos inanimados está alterado. Ausência de sorriso social, desinteresse em participar de jogos e
brincadeiras, preferência por permanecer só,
etc. Distúrbios da fala e linguagem – comunicação: Caracterizado por enorme atraso,
com fixação e paradas ou total mutismo. A
ecolalia é comum, sendo associada ao uso

inadequado ou reversão do pronome pessoal.
Quando a fala comunicativa se desenvolve,
ela é atonal, arrítmica, sem inflexão e incapaz
de comunicar apropriadamente as emoções.
Na verdade, a comunicação como um todo
está comprometida: linguagem oral comunicativa, linguagem receptiva, linguagem gestual e expressão facial. Distúrbios no ritmo de
desenvolvimento: O ritmo mais comum é uma
descontinuidade na sequência normal do desenvolvimento. Distúrbios da motilidade: São
os maneirismos, complexos e ritualísticos:
exame dos dedos, borboleta- “flapping”, caminhar na ponta dos pés, jogar-se para frente
e para trás, ninar-se, balançar (acompanhado
de rolar ou balançar a cabeça no ar ou no
chão ou bater a cabeça contra a parede),
rolar ou girar objetos (SANTOS, 2008, p.18).
O ambiente escolar fica entre a família
e a sociedade, para um aluno autista que tem
por característica a dificuldade nos relacionamentos, a escola é um elo valioso, pois pode
estabelecer ligações de amizade com pessoas da mesma faixa etária e mesmo centro de
interesses. Isso pode ser um fator motivador
para o aluno autista, uma tentativa de se buscar ter amigos para alguém que é metódico
em não estabelecer amizades. É bastante
complicado para o aluno autista compreender
a amizade, para ele é totalmente abstrato e
não há nexo, mas na escola pode haver uma
probabilidade de isso acontecer, o espaço
escolar pode ser um facilitador,
As características observadas na síndrome do Autismo variam na forma de
exteriorização dos desvios de relações
interpessoais, linguagem, motricidade,
percepção e patologias associadas ao
distúrbio. A intensidade destes desvios,
os estados mais determinantes, também
é diversificada. As alterações do comportamento social são marcadas pela acentuada inaptidão de desenvolver relações
com outras pessoas, pois os autistas
preferem permanecer isolados do grupo
social (COLL, 2004, p. 236).
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Assim, não é fácil para o professor dar
aula para um aluno que tem alto grau de distração, não sabe trabalhar em equipe, age de
maneira independente, não consulta ninguém
já que tem problemas na linguagem,
Ele balançava sem parar e não demonstrava nenhuma afeição por quem o servia,
era indiferente a tudo, não prestava atenção em coisa alguma, nem aceitava mudanças, e lembrava-se com precisão da
localização de objetos existentes em seu
quarto. Não reagia ao disparo do revólver,
mas voltava-se na direção de um estalo
de casca de noz (FERRARI, 2012, p. 6-7).

Entender o seu potencial de aprendizagem na vida prática, é um enorme desafio.
Manter a comunicação especial a cada aluno,
suas conveniências, suas deportações, suas
habilidades, é função do professor comprometido com a educação inclusiva,
A inclusão escolar possibilita à criança
com Autismo o encontro com outras crianças, cada uma em sua singularidade, o
que muitas vezes não acontece em outros espaços pelos quais circula, que frequentemente procuram um atendimento
individual. O espaço escolar possibilita a
vivência e as experiências infantis a partir
da relação com outras crianças. A escola
é o lugar da criança (FRANZINA, 2014,
p. 101).

Dar um sentido novo a uma rotina diária, sem que o aluno se sinta pressionado, é o
atendimento que o autista precisa. A mudança
nas estratégias de ensino deve ser sutil dentro
de hábeis avaliações feitas pelo professor e
equipe pedagógica da escola diante de uma
evolução na linguagem receptiva,
A escola deve conhecer as características da criança e prover as acomodações
físicas e curriculares necessárias; treinar
os profissionais continuamente e buscar
de novas informações; buscar consultores para avaliar precisamente as crianças;
preparar programas para atender a diferentes perfis visto que os autistas podem
possuir diferentes estilos e potencialidades; ter professores cientes que inclusive

a avaliação da aprendizagem deve ser
adaptada; educadores conscientes que
para o autismo, conhecimento e habilidades possuem definições diferentes; analisar o ambiente e evitar situações que
tenham impacto sobre os alunos, alterar o
ambiente se for possível; a escola deverá
prover todo o suporte físico e acadêmico
para garantir a aprendizagem dos alunos
incluídos (WERNER, 2017, p. 45).

Não podendo esquecer que a família é
o primeiro vínculo social do aluno autista, por
isso a família tem que ter como alvo o desenvolvimento dessa pessoa e buscar a melhor
forma de comunicação, para que ela consiga
com o tempo assimilar a lógica matemática.
O contato com os números deve acontecer
de maneira espontânea, o aluno vai perceber
que em muitas situações os números estão
presentes naturalmente. Estudiosos pontuaram que:
Foi notório que a utilização de alternativas metodológicas, em especial o uso de
materiais concretos e jogos, podem ser
utilizados no ensino de matemática para o
aprendizado dos alunos com deficiência,
ou até mesmo em sala de aula comum,
visto que a matemática ainda é temida
por muitos alunos e isso pode ser uma
forma de aproximar os alunos da disciplina (CHEQUETTO, J. J; GONÇALVES, A. F.
S, 2015, p.14).

A forma como ela vai perceber a matemática é por assimilação diária e por constatação de experiências,
Sublinhamos também, a importância que
se deve dar ao planejamento, principalmente quando trabalhamos com alunos
com autismo. As atividades precisam ser
pensadas de acordo com a especificidade do aluno, levando em consideração
suas nuances de comportamento e seu
tempo de aprendizado (CHEQUETTO, J.
J; GONÇALVES, A. F. S, 2015, p. 13).
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Porém, é preciso dar atividades que chame a atenção do aluno autista para desenvolver o gosto pela matemática, ele necessita ser
estimulado tanto pela família quanto pelo professor. Há “situações matemáticas por meio
da linguagem oral, desenvolvendo ações práticas que foram criadas no meio social e no
convívio familiar” (GONÇALVES,2011, p. 34).
Por esse meio, o docente vai introduzindo de forma mais efetiva o raciocínio lógico,
sempre reforçando que a metodologia usada
precisa chamar a atenção do aluno, para que
se torne prazerosa diante de seus olhos. Esse
momento acontece quando o aluno autista faz
associações matemáticas com seu cotidiano
por meio de ferramentas lúdicas e concretas,
Numerais, sequenciamentos, pareamentos, adições e subtrações são mais bem
apreendidos se estiverem ligados à vida
social e afetiva do aprendente com autismo. Tanto na Linguagem como na Matemática, ele aprende a generalizar, classificar, organizar e sequenciar. Dessa forma,
ainda é possível trabalhar com blocos
lógicos, caixa de cores, barras coloridas
que indiquem unidades numéricas e encaixes geométricos, dentre outros materiais, para o desenvolvimento do pensamento lógico matemático (CUNHA, 2013
apud SILVA 2014, p. 78).

Vale reforçar que o aluno autista necessita de estímulos visuais e precisa também
manusear os jogos para entender o processo matemático. Nota-se que “os resultados
demonstram a aprendizagem gradativa das
habilidades ensinadas à medida que a intervenção ocorreu” (SILVA 2014, p.10).
Fica claro que não é o aluno autista que
tem que se adaptar à metodologia de ensino
do professor, é exatamente ao contrário. Ele
é a razão de ser da inclusão escolar.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Houve uma preocupação em abordar o
assunto que viesse a responder satisfatoriamente o questionamento apontado, o levantamento bibliográfico na Internet foram usados
descritores: autismo, escolarização, inclusão
e prática matemática. Para a escolha do material, utilizou-se as resenhas dos livros com
títulos que tratam diretamente do caso em
Educação.
O trabalho será desenvolvido através
de livros que subsidiarão o tema, no sentido
de alargar a visão sobre o assunto. Através
de Maria Teresa Eglèr Mantoan, Rosângela
Gavioli Prieto e Valéria Amorim Arantes em
“Inclusão Escolar: pontos e contrapontos”
(2006).
O encaminhamento seguinte será buscar respaldo em Leis que dão sustentação
à ideia de efetivação obrigatória da inclusão
para crianças com Transtorno de Espectro Autístico, como “Política Nacional de Educação
Especial na perspectiva da educação inclusiva”, de 2008.
O livro de César Coll, o “Desenvolvimento psicológico e educação”, volume 3 (2004)
que em síntese analisa as dificuldades de
aprendizagem, transtornos de desenvolvimento e as necessidades educativas especiais
A outra obra é de Julio Groppa Aquino
em “Diferenças e preconceito na escola: alternativas teóricas e práticas” (1998). Feita a
prévia leitura e apontamentos, dar-se-á início
a parte escrita do trabalho.
Foi importante se inteirar sobre o X Encontro Capixaba De Educação Matemática,
Vitória, 2015, por meio dos pesquisadores
Chequetto e Gonçalves.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O aluno com Transtorno do Espectro Autista (TEA) tem o direito de se matricular numa
escola regular e ter uma educação de qualidade, isso está assegurado pela legislação. Entretanto, na prática ainda a realidade é um pouco diferente do teor da lei. Falta desde preparo
adequado dos professores até material didático que dê suporte para subsidiar as aulas.
O autista tem grande dificuldade de comunicação verbal, não entende expressão facial,
não compreende a linguagem metafórica, não aceita mudança de rotina, tem uma percepção
fragmentada daquilo que vê, por isso os movimentos compulsivos e repetitivos, daí a necessidade de juntar objetos idênticos por semelhança de tamanho, cor ou outra que lhe chamar
atenção, justamente por enxergar o mundo fracionado, tenta unir as partes aproximando as
peças.
Sua socialização é precária, já que gosta do isolamento. O professor antes de tudo deve
cativá-lo, para depois tentar dar atividades didáticas, caso contrário não surtirá nenhum efeito
pedagógico, ele não faz nada obrigado, se não tende a tornar-se agressivo.
Dessa forma, a escola inclusiva para ser funcional, é preciso um esforço conjunto entre gestores, professores, familiares em prol da aprendizagem do aluno com necessidades
especiais.
A escola precisa respeitar a capacidade de aprendizagem de cada aluno, seus limites
cognitivos e motores, investir em suas habilidades e incentivar o desenvolvimento social. Fica
claro que autismo não é doença, os portadores precisam de motivação e estímulo para superar
o atraso, se houver. O professor deve preparar atividades diferenciadas para o aluno autista
de acordo com suas características frente ao seu transtorno.
Portanto, uma escola regular converte-se em inclusiva, quando dedica-se à diversidade
dos alunos em suas necessidades especiais, capacidades e identificações de aprendizagem.
Não aceitando qualquer preconceito inclusivo e gerando uma visão escolar abrangente e coletiva, dando preferência às ferramentas lógicas a fim de que se estimule o raciocínio lógico,
para tanto há de se ter uma parceria entre a família e a escola.
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A MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Este estudo pretende realizar uma análise de como o ensino da música através de
brincadeiras e jogos influenciam no processo de ensino nessa faixa etária, e podem contribuir
no processo de aprendizagem e desenvolvimento intelectual das crianças . A Educação Infantil,
primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança
até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando
a ação da família e da comunidade. (LDB 1996, Art. 29).Com o intuito de entender como se dá
a aprendizagem através de brincadeiras musicais na educação infantil e o quanto isso influencia
no desenvolvimento das crianças utilizaremos como uma pesquisa bibliográfica, de artigos da
literatura sobre o assunto, na língua portuguesa que relatam o tema. lendo a parte da teoria
disponível sobre a musicalização, pude perceber que os professores têm uma inquietação quanto
ao ensino prático, pois conhecem a teoria mas não conseguem por em prática ainda mais para
crianças tão pequenas, como a linguagem da criança é o brincar, nada melhor que os jogos para
ensinar a música.

Palavras-chave: Arte; Música; Educação.
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INTRODUÇÃO

A

concepção de infância nem sempre foi como é nos dias atuais, segundo ARIÈS,
as crianças não eram parte da sociedade assim como as mulheres e os escravos, não havia um cuidado com o desenvolvimento dessa criança, eram apenas
miniaturas de adultos, podendo trabalhar assim como os adultos, a mortalidade infantil era
muito grande.
E as pessoas tinham o mesmo ressentimento que quando morria um animal de estimação. lendo a parte da teoria disponível sobre a musicalização, pude perceber que os
professores têm uma inquietação quanto ao ensino prático, pois conhecem a teoria mas não
conseguem por em prática ainda mais para crianças tão pequenas, como a linguagem da
criança é o brincar, nada melhor que os jogos para ensinar a música.
Um repertório descrito com seleção de música de qualidade para complementar essa
aprendizagem da música. Afinal, na educação infantil priorizamos que o indivíduo seja despertado para o gosto musical e que isso é mais importante que saber solfejar, ouvir a música
é melhor que escrever a música.
Segundo Joly (2003):
A criança, por meio da brincadeira, relaciona-se com o mundo que descobre a cada dia e é dessa
forma que faz música: brincando. Sempre receptiva e curiosa, ela pesquisa materiais sonoros,
inventa melodias e ouve com prazer a música de diferentes povos e lugares (p. 116).

Maffioletti (2007) escreve que: “É isso que fará dela um ser humano capaz de compreender os sons de sua cultura [...]” (p. 130). Até pra nós adultos, a música é essencial , faz
com que exteriorizamos nossos sentimentos, assim como através da arte.
Temos que olhar as crianças como uma terra em que tudo que se planta dá, e com isso
nós educadoras devemos instigar a criança para que se desenvolva, levando em consideração que esse ser que é um sujeito social e de direitos tem uma bagagem que vem de seus
pais, e valorizar e olhar pra isso faz com que nós realmente possamos dizer que respeitamos
a criança.
Penna (2008) devido a ela ser:
[...] uma linguagem cultural, consideramos familiar aquele tipo de música que faz parte de nossa
vivência; justamente porque o fazer parte de nossa vivência permite que nós nos familiarizamos
com os seus princípios de organização sonora, o que torna uma música significativa para nós (p.
21).

Com o intuito de ampliar a paisagem sonora da criança, uma mescla de gêneros musicais deve ser apresentado a elas, tanto clássicas quanto contemporâneas,sabendo que a
música faz parte do ser humano e do seu desenvolvimento, almeja-se averiguar o que a música estimula o indivíduo,
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[...] a compreensão da música, ou mesmo a sensibilidade a ela, tem por base um padrão culturalmente compartilhado para a organização dos sons numa linguagem artística, padrão este que,
socialmente construído, é socialmente apreendido – pela vivência, pelo contato cotidiano, pela
familiarização – embora também possa ser aprendido na escola (PENNA, 2008, p. 29).

Gordon (2000) ressalta que: A presença da música na escola Podemos realizar inúmeras
atividades com a presença da música no cotidiano escolar.
A educação infantil tem passado por muitas transformações agora o olhar para os
bebês e crianças tem sido mais humanizados e essa modalidade de ensino tem recebido
investimento porém ainda tem um longo caminho a seguir muitos teóricos também tem se
dedicado e descoberto muitas questões referente ao desenvolvimento humano e isso nos
ajuda na nossa prática.
Hentschke e Del Ben (2003) as funções da música no contexto escolar são:
[...] auxiliar crianças, adolescentes e jovens no processo de apropriação, transmissão e criação
de práticas músico-culturais como parte da construção de sua cidadania. O objetivo primeiro da
educação musical é facilitar o acesso à multiplicidade de manifestações musicais da nossa cultura,
bem como possibilitar a compreensão de manifestações musicais de culturas mais distantes. Além
disso, o trabalho com música envolve a construção de identidades culturais de nossas crianças,
adolescentes e jovens e o desenvolvimento de habilidades interpessoais. Nesse sentido, é importante que a educação musical escolar, seja ela ministrada pelo professor unidocente ou pelo
professor de artes e/ou música, tenha como propósito expandir o universo musical do aluno, isto
é, proporcionar-lhe a vivência de manifestações musicais de diversos grupos sociais e culturais e
de diferentes gêneros musicais dentro da nossa própria cultura (p. 181).

A criança brinca, e através desse brincar se constitui como sujeito e entende seu lugar
na família, sociedade, no mundo, e respeitar esse brincar, é respeitar o indivíduo, singular e
como integrante da sociedade, partindo disso a música deve ser ensinada através da brincadeira, pensando que a música também é uma linguagem da criança.
A educadora Hentschke (1995) destaca algumas razões que justificam a presença da
educação musical nas escolas:
Entre elas, estão proporcionar à criança: o desenvolvimento das suas habilidades estéticas e artísticas, o desenvolvimento da imaginação e do potencial criativo, um sentido histórico da nossa
herança cultural, meios de transcender o universo musical de seu meio social e cultural, o desenvolvimento cognitivo, afetivo e psicomotor, o desenvolvimento da comunicação não-verbal (apud
JOLY, 2003, p. 117).

Sendo assim as experiências e não as atividades que oferecemos às crianças que vai
atravessar essa criança fazendo com que haja significado pra ela, entender o mundo e encontrar seu lugar nele.
Olhamos as crianças como se elas fossem incapazes porque ainda estão se desenvolvendo, o que é um erro.
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A escola nos formatos tradicionais não cabe essa criança e nem educadores que querem transformar essa realidade e romper com crenças e tradições,
A música é entendida como experiência que: “[...] acompanha os seres humanos em praticamente todos os momentos de sua trajetória neste planeta. E, particularmente nos tempos atuais,
deve ser vista como umas das mais importantes formas 18 de comunicação [...]. A experiência
musical não pode ser ignorada, mas sim compreendida, analisada e transformada criticamente”
(NOGUEIRA, 2003, p.1).

Pensar em uma integralidade depois de anos a fio pensando por áreas do conhecimento, é difícil fazer essa desconstrução pois sempre acabamos privilegiando uma área e
esquecendo outra, pensar artes, literatura, linguagem oral, matemática, é um pensamento
dividido, o objetivo quando se trabalha com criança pequena é fazer o exercício de integrar,
é um exercício a se fazer diariamente com muita reflexão para que consigamos de fato um
currículo integrador, é importante que os conhecimentos não se configurem em apenas um
grande número de informações, transformados em receitas educacionais. Se faz necessário
a busca de novas formas metodológicas e didático-pedagógicas a serem desenvolvidas e
introduzidas no meio educacional. Devendo se apresentar maneiras de transmitir e produzir
o conhecimento, e também repensar a educação, se é que existe a tendência de superação
da transmissão tediosa de conteúdo escolar.
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CONTEXTO HISTÓRICO
Nos últimos tempos a preocupação
com o desenvolvimento humano tem aumentado, cresce cada vez mais o número de pesquisas referindo-se a como melhorar o desempenho das crianças para que cresçam
adultos inteligentes, habilidosos, autônomos,
e uma dessas descobertas tem sido que a
criança quando brinca consegue internalizar
com mais facilidade o aprendizado, ou seja,
as crianças brincam para aprender como funciona o mundo a sua volta, e partindo desse
pressuposto outras aprendizagens podem
partir do brincar para que seja mais significativa, partindo desse pressuposto, a música
também faz parte dessa forma de internalizar
o mundo a sua volta,
O coral Gregoriano mágico instrumento
de conversão de que se utilizou o jesuíta
José de Anchieta, aquela magnífica figura
de evangelizador. E com ele os jesuítas
Aspicuelta Navarro e Manuel de Nóbrega.
Este dizia que: „com a música e a harmonia, atrevo-me a atrair para mim todos os
indígenas da América‟. A Música no Brasil
(1953, p.7).

Entender como a música contribui para
o desenvolvimento, cognitivo, motor e psíquico da criança, e no ambiente escolar como
se oportuniza essa vivência, como as educadoras planejam esses momentos, e que documentos são os norteadores de todo esse
processo, RCNEI explica que:
O ambiente sonoro, assim como presença da música em diferentes e variadas
situações do cotidiano fazem com que os
bebês, e crianças iniciem seu processo
de musicalização de forma intuitiva. Adultos cantam melodias curtas, cantigas de
ninar, fazem brincadeiras cantadas, com
rimas parlendas, reconhecendo o fascínio
que tais jogos exercem (BRASIL, 1998.
p.51).

Analisar a função da música na sala
de aula, segundo os autores pesquisados,
e comparando com os documentos oficiais
que regem as diretrizes para o currículo da
educação infantil, esse trabalho pretende entender se a brincadeira com a música além
de educar, satisfaz uma necessidade natural
(interior) da criança.
As atividades lúdicas são formas de expressar a corporeidade, e desta forma a criança está operando sobre objetos, interagindo
com colegas e professor, desenvolvendo estruturas mentais, sócios afetivos e motores.
Trabalhar a música de forma criativa e
simples na sala de aula requer do professor
pesquisa e reflexão, buscar um conteúdo que
nos contemple tanto no método quanto nas
práticas, como jogos e brincadeiras.
De acordo com os documentos do Referencial Curricular para a Educação Infantil
(RCNEI):
A música é a linguagem que se traduz
em formas sonoras capazes de expressar e comunicar sensações, sentimentos
e pensamentos, por meio da organização
e relacionamento expressivo entre o som
e o silêncio. A música está presente em
todas as culturas, nas mais diversas situações: festas e comemorações, rituais
religiosos, manifestações cívicas, políticas
etc. (BRASIL, 1998, p. 45).

Percebemos o quanto a música é importante na vida do ser humano, inovações
no ensino da música aconteceram ao longo
dos anos, com a educação musical global
ficou mais fácil o ensino da música, o menos
massante, agora os professores têm disponível, músicas contemporâneas e tradicionais.
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Para Sekeff (2007):
[...] o fazer musical não é o mesmo nos
diversos momentos da história da humanidade ou nos diferentes povos, pois são diferenciados os princípios de organização
dos sons. E esse aspecto dinâmico da
música é essencial para que possamos
compreendê-la em toda a sua riqueza e
complexidade (p. 20).

A presença da música nos currículos dos
cursos que formam professores e, por conseguinte, assegurar a formação musical para o docente, não é suficiente para introduzir a prática
da musicalização no contexto escolar, mas é o
começo para a reconstrução da sua identidade
dentro das instituições de ensino. Uma linguagem tão importante quanto às demais áreas do
conhecimento e, portanto, fundamental para o
processo de ensino-aprendizagem,
A música é uma linguagem universal.
Tudo o que o ouvido percebe sob a forma de movimentos vibratórios. Os sons
que nos cercam são expressões da vida,
da energia, do universo em movimento e
indicam situações, ambientes, paisagens
sonoras: a natureza, os animais, os seres
humanos traduzem sua presença, integrando-se ao todo orgânico e vivo deste
planeta (BRITO, 2003, p.17).

Ainda ganha mais importância por arrebatar não só as crianças, mas também os
adolescentes e os adultos. Nesse sentido, este
trabalho se justifica na medida em que procura demonstrar a importância da música para a
formação da criança. Isso vale tanto para as atividades escolares quanto para todas as outras
atividades desenvolvidas para e com a criança.
Além de contribuir para que os diversos
conhecimentos sejam mais facilmente apreendidos pelo infante, a música faz com que ele
desenvolva sua criatividade, sua subjetividade
e exerça sua liberdade, tornando-o, no futuro,
um ser autônomo e capaz de exercer com
responsabilidade seu papel de ser autônomo
e cidadão, duas formas de ensino colocam
a criança em fases de desenvolvimento mais
abrangente. Ela passa a entender os conhecimentos que recebe e como utilizá-los.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esse trabalho pretende entender como
se deu essa transição e como a descoberta
que a música é benéfico para o desenvolvimento desse indivíduo que até então não
era considerado como parte integrante da
sociedade, com direitos e deveres, como as
escolas procuram inserir na sua rotina a brincadeiras musicais como forma de aprendizagem, que brincadeiras são propostas para
essas crianças.
De encontro com mais essa parcela de
conhecimento sobre a música torna-se mais
forte o desejo de aprender que a música está
presente de forma significativa no âmbito escolar tornando-se um aliado na formação psicológica e cognitiva da criança.
Na sua formação a criança recebe estímulos de todas as formas, mas os mais significativos são os conhecimentos adquiridos
na escola e a forma com que ela expressa
através de seu corpo, o seu entendimento,
sua forma de comunicar-se com o mundo.
Sendo assim, torna-se justificado a pesquisa desse trabalho para buscar e colocar à
tona a contribuição da música para educação
infantil.
Dentre os grandes desafios que precisam ser enfrentados para que possamos, de
fato, ter propostas consistentes de ensino, a
Lei Nº 11.769 foi sancionada em 18 de agosto de 2008, que possibilitou termos o ensino de Música nos Projetos Pedagógicos das
Escolas estabelecendo a obrigatoriedade do
ensino de música nas escolas de educação
básica.
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Dentre os principais pioneiros que construíram com a ideia de uma educação infantil,
incluímos o nome de Maria Montessori (18701952), que construiu o pensamento de educação infantil na perspectiva biológica do
crescimento e desenvolvimento infantil, com
propostas de material, equipamentos adequados às crianças. Segundo Montessori (1990),
ela acreditava que as crianças sabiam mais
que ninguém como deviam ser ensinadas.
Nos tempos do Movimento Montessori, poucas pessoas discutiam seus métodos
porque os resultados eram visíveis nas Casas
das Crianças, salas cheias de vibrante atividade, com crianças aprendendo em seu próprio
ritmo, porém controladas de certa forma pelos
materiais a ela oferecidos.
No Brasil, a infância começa a ganhar
importância em 1875, surgindo no Rio de Janeiro e em São Paulo os primeiros jardins de
infância inspirados na proposta de Froebel,
os quais foram introduzidos no sistema educacional de caráter privado visando atender
às crianças filhas da emergente classe média
industrial.

Quando começou o século XX, o número
de creches e jardins de infância começaram a
crescer de forma significativa. Já em 1930, o
atendimento pré-escolar passa a contar com
a participação direta do setor público, fruto de
reformas jurídico-educacionais. Seu conteúdo
visava tanto atender à crescente pressão por
direitos trabalhistas em decorrência das lutas sindicais da então nova classe trabalhista
brasileira, quanto atender à nova ordem legal
da educação: pública, gratuita, e para todos.
O investimento na área educacional,
ampliou o número de universidades, de escolas públicas, a Educação Infantil deu um grande salto no século XX, surgem os colégios
de aplicação e a formação dos professores
vem passando por diversas reformulações. O
desenvolvimento da vida urbana e industrial
juntamente com o agravamento das condições de vida das pessoas, começa a interferir no desenvolvimento das instituições de
educação infantil, confirmando que a história
da educação neste século não pode ser separada da história da sociedade e da família.

Já nos países europeus, no Brasil, as
primeiras tentativas de organização de creches, asilos e orfanatos surgiram com um caráter assistencialista, com o intuito de auxiliar
as mulheres que trabalhavam fora de casa e
as viúvas desamparadas.
As creches surgiram, enquanto, no
mundo, a creche servia para as mulheres
terem condição de trabalhar nas indústrias,
no Brasil, as creches populares serviam para
atender não somente os filhos das mães que
trabalhavam na indústria, mas também os filhos das empregadas domésticas. Eram populares e atendiam somente o que se referia
à alimentação, higiene e segurança física.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As experiências que as crianças vivenciam sempre vão atravessá-las de uma forma
muito melhor do que atividades simplesmente mecânicas ou xerocadas, a música é de suma
importância para o desenvolvimento, as experiências com música são muito mais significativas.
Cabe ao educador privilegiar a criança na construção desse repertório para que ao vivenciar tais experiências, a criança que é um ser dotado de potencialidade, respeitando seu
desenvolvimento, e estimulando sua autonomia.
Deixando que ele estabeleça suas relações sociais, descubra seu corpo e utilize esse
corpo para as diferentes linguagens. Toda percepção musical é formada a partir de atos sonoros que o indivíduo vivencia em seu dia-a-dia, tais como sons, ruídos, timbres, barulhos,
são considerados importantes dentro da atividade prática musical, já que o ouvinte identifica
diferentes exemplos de música presentes à sua volta, identificando as várias qualidades nos
efeitos sonoros.
Durante décadas o ensino de música na escola brasileira expressou seu caráter de
cunho social, sendo oferecido para todas as camadas ou classes sociais, como um importante instrumento de transmissão de cultura, buscando minimizar a falta de oferta de políticas
públicas educacionais que priorizasse as pessoas que, até então, eram excluídos de receberem esse tipo de ensino. Desenvolviam habilidades musicais como ouvir, apreciar, compor,
executar, apresentar, novas.
Não se esquecendo porém que essa criança traz consigo suas manifestações culturais,
e o educador deve respeitar esses conhecimentos e essas manifestações, é necessário que
além de ter o olhar para esse fator, para que esse ser sinta-se valorizado e assim aprenda a
valorizar também.
Não importa a abordagem ,a criança vai criando uma consciência de si e do mundo
que a rodeia, e as primeiras experiências são de suma importância, e devem acontecer nos
momentos de cuidados entre o adulto e a criança.
A música considerada como uma disciplina escolar, também passa a ter um papel importante na formação das crianças, buscar entender de que forma essas atividades práticas
de ensino se desenvolvem no ambiente escolar, e de que maneira condicionam os alunos
para a aprendizagem, torna-se um elemento chave para todos os pesquisadores que buscam
questionar a importância do ensino de música no cotidiano escolar.
A Educação Musical nos anos iniciais, abrange todas as situações de ensino aprendizagem de música, que através da percepção e audição possam-lhes serem úteis como forma
de ensino, para aprimorar outras habilidades nos mais diversos conteúdos escolares, leitura,
escrita, raciocínio matemático. Este trabalho buscará averiguar todos os métodos e práticas de
ensino desenvolvidas na escola de educação básica, na disciplina de música e principalmente
qual a sua contribuição no desenvolvimento da aprendizagem dos educandos.
A partir da pesquisa bibliográfica feita em periódicos, banco de teses e dissertações
referente ao tema, não encontramos trabalhos nesta perspectiva de análise de dados referente
ao desempenho escolar a partir de resultados em provas externas regulamentadas pela federação. Outros textos trazem a questão histórica do ensino de Música, formação de professores
e análises sobre métodos e práticas desenvolvidas na aula de educação musical.
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O presente trabalho pode verificar o quanto a música no contexto escolar é imprescindível na educação infantil, faz parte da aprendizagem e do desenvolvimento é ver a criança
como ser integral e sujeito que pensa, tem vontades, e muita capacidade de aprender e compreender o mundo a sua volta.
A música para criança é fundamental, foi o que pudemos constatar com essa pesquisa,
nas brincadeiras musicais a criança aprende e se desenvolve, entende seus lugar no mundo
e resolve seus conflitos, ou seja, essa é uma forma completa de ensinar a criança.
Hoje o ensino de música nos anos iniciais do ensino fundamental ciclo I, busca oferecer novos métodos de interação, atividades, materiais, objetos, instrumentos que até então
eram desconhecidos para maioria das crianças, que normalmente tem sim o contato com a
música na educação infantil, sendo simplesmente ouvintes e não produtores da mesma. A
música no atual cenário educacional brasileiro é de extrema importância, afinal, ela se faz
presente no ambiente escolar nas mais variadas atividades e contribui sistematicamente para
o desenvolvimento pleno do aluno.
A música inserida no contexto escolar deve ter como objetivo intensificar também outras funções da atividade humana da criança, como linguagem, criatividade, raciocínio, sendo realizada em sala de forma prazerosa, transformando o ambiente propício para várias
aprendizagens, para um melhor desenvolvimento e melhor comunicação das crianças no seu
relacionamento humano.
Caracteriza-se mais uma vez o retrocesso na educação pública deste país, trazendo
novamente para o currículo das escolas a “polivalência” do ensino de Artes, que no passado
não foi considerado um ensino de qualidade, haja visto que, professores que não são especialistas podem assumir os conteúdos de educação musical, caracterizando assim uma má
qualidade na transmissão do ensino específico.
Portanto, a pesquisa busca trazer novos resultados com o objetivo principal de fomentar
a discussão sobre a importância da Música no cotidiano de todas as unidades escolares do
país, para que essa reflexão se torne algo cada vez mais difundido dentro do cenário educacional brasileiro, como uma política pública ofertada com qualidade para todos os alunos,
independentemente de sua classe social.
A música considerada como uma disciplina escolar, também passa a ter um papel importante na formação das crianças, buscar entender os métodos, condições de ensino que
condicionam os alunos para a aprendizagem, se tornará elemento chave nessa pesquisa
que abordará também a importância da escola de tempo integral para a formação plena de
nossos alunos.
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JOGOS E BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Este artigo discute a importância da utilização dos jogos e brincadeiras como ferramentas
para auxiliar a educação infantil. O objetivo dessa pesquisa foi mostrar as teorias de autores
abordados nesta temática de forma a incentivar as brincadeiras e jogos como parte importante no
processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças dentro da educação escolar infantil.
Com uma abordagem bibliográfica, tivemos embasamento teórico de autores como Vygotsky,
Piaget, Kishimoto e entre outros que fundamentam o assunto. Abordado o assunto, conforme as
teorias descritas nesse artigo entendem-se a importância das brincadeiras e jogos dentro do
ensino da educação infantil.

Palavras-chave: Jogos, Brincadeiras, Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo tem como propósito mostrar como os jogos e as brincadeiras podem
ser um importante aliado na Educação Infantil. O estudo sobre como brincadeiras
e jogos podem ser um promotor na educação infantil de qualidade vem sendo
feito em diversas áreas científicas, como filosofia, psicologia, sociologia e tem sido discutida
em obras de diversos autores como Piaget, Vygotsky, Kishimoto entre outros, que mostram
apresentam discussões sobre como os jogos e brincadeiras influenciam no desenvolvimento
humano, sobretudo no desenvolvimento infantil.
O uso de jogos e brincadeiras se encontram presentes na vida humana desde os primórdios. Ao ter contato com jogos e brincadeiras, a criança constrói um mundo imaginário,
porém cheio de realidades e significados. Ao brincar, a criança constrói suas habilidades. A
utilização de jogos e brincadeiras na Educação infantil propicia o desenvolvimento da criança
e o aumenta seu prazer pela aprendizagem. Ao jogar, a criança atribui significados diferentes
para os objetos, desenvolve sua capacidade de atenção e a sua criatividade.
Ao pensar em educação infantil, temos que pensar que é a etapa que insere a criança na
sua vida de estudante. É uma etapa de intenso aprendizado e de muitos significados. Diante
desse panorama, esta pesquisa visa trazer uma análise da forma que os jogos e brincadeiras
são importantes para o desenvolvimento infantil como um todo dentro da educação infantil.
Na atividade pedagógica, o equilíbrio entre a instrução e a diversão precisa existir. Apenas instrução não será suficiente. Apenas diversão também não. As crianças precisam de
uma educação lúdica para se desenvolver na sua totalidade e os professores precisam estar
aptos para realizar essa educação lúdica.
A criança, ao ter essa educação, sentirá prazer em estudar e buscar conhecimento.
Ela sentirá que a escola é um ambiente alegre, participativo e desafiador. Os jogos e as brincadeiras são essenciais na educação infantil e são ferramentas para que o professor possa
garantir um desenvolvimento contínuo da criança dentro da educação, auxiliando no seu desenvolvimento intelectual e favorecendo a sua sociabilidade.
O referencial que iremos utilizar são as perspectivas que diversos autores fizeram sobre
jogos e brincadeiras que podem trazer desenvolvimento cognitivo, social e intelectual para as
crianças, trazendo a discussão para o contexto dentro da educação infantil. Nosso referencial
teórico será às obras de KISHIMOTO (1994), PIAGET (1978), VYGOTSKY (1998), entre outros.
Em primeiro lugar, faremos um breve relato sobre a história dos jogos e brincadeiras
presentes desde sempre na vida humana, em seguida, iremos falar sobre os fundamentos
teóricos de alguns pensadores sobre os jogos e brincadeiras na educação infantil e por fim
a sua importância no aprendizado infantil.
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BREVE CONTEXTO HISTORICO
Os jogos e as brincadeiras estão presentes há muitos séculos na humanidade, e
seus benefícios vêm sendo observados desde a época da Roma e da Grécia Antiga.
Kishimoto (2003) relata que nas antigas
civilizações gregas e romanas, por volta do
século VII A.C., iniciou-se uma reflexão acerca da importância dos jogos como forma de
preparação dos indivíduos para a vida adulta
e sua importância para a educação, fazendo
uso de atividades lúdicas como jogos educativos para que as crianças tivessem maior
desempenho diante das atividades sugeridas
a elas. Platão defendia que a formação moral
do cidadão era formada desde a infância por
meio de brincadeiras.
Kishimoto (2002) também destaca alguns filósofos como São Tomás de Aquino
(1225-1274) e Schiller (1759-1805) que defendem que o brincar era necessário para o
desenvolvimento humano e uma forma de introduzir o homem na vida em sociedade. Por
meio dessas atividades lúdicas, o homem desenvolve as suas capacidades sociais, morais
e estéticas necessárias para a sua i n s e r ção social.
(KISHIMOTO,
1993).
. O filósofo alemão Friedrich Froebel (17821852), criador do Jardim da Infância, foi o
primeiro pedagogo que propôs incluir jogos e
brincadeiras como uma proposta pedagógica
na educação infantil, trazendo eles como os
elementos centrais da sua teoria educativa.

Segundo Kishimoto (1993) a partir do
início do século XX foi que as escolas passaram a usar o jogo e as brincadeiras a partir
de teorias pedagógicas influenciadas por Froebel, Claparède e Montessori, entre outros.
Com o passar do tempo, a ideia de utilizar
jogos e brincadeiras como ferramentas auxiliares da aprendizagem foi ganhando mais
força e se tornado mais visível que era possível utilizar os jogos e brinquedos para desenvolver a aprendizagem.
Importante salientar que o jogo e brincadeiras foram mudando a forma que eram
vistos ao longo do tempo pela sociedade. Jogos e brincadeiras tiveram
seu contexto alterado conforme a sociedade também foi mudando, Volpato (2002)
lembra que a sociedade mudou muito, principalmente em relação ao trabalho. Antes, as
pessoas tinham mais tempo no seu dia a dia
e a maioria das atividades eram feitas por
todos, adultos e crianças, tanto atividades de
trabalho quanto de diversão.
Os jogos e as brincadeiras eram um
meio que a sociedade usava para estreitar
seus laços afetivos e se unir. Volpato (2002)
ainda destaca que os jogos podiam fazer
parte das representações sagradas. Sendo
assim, jogos e brincadeiras não eram atividades exclusivas de crianças e até mesmo os
brinquedos eram compartilhados por todos,
e não apenas pelas crianças, como é atualmente.

Assim como ele, Edouard Claparède
(1873- 1940) considerou os jogos como um
recurso pedagógico muito útil. Maria Montessori também foi uma das educadoras que
atribuiu um valor pedagógico e educativo aos
jogos infantis. Mas essa associação não foi
aceita por todos os educadores. Celestin Freinet se opôs às ideias de Froebel, Claparède
e Montessori, afirmando que a pedagogia do
jogo impõe atividades superficiais à criança,
isto é, de fora para dentro.
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JOGOS E BRINCADEIRAS NA
PERSPECTIVA DE ALGUNS TEÓRICOS
Segundo o dicionário Aurélio (2011),
brincadeira é ‘divertimento, sobretudo entre
crianças’. O jogo é ‘brinquedo, divertimento’.
Se pensarmos nessa definição, brincadeiras e
jogos estão intrinsecamente ligados e é algo
muito presente nas nossas vidas, principalmente na nossa infância.
A visão de Vygotsky:
É na atividade de jogo que a criança desenvolve o seu conhecimento do mundo
adulto e é também nela que surgem os
primeiros sinais de uma capacidade especificamente humana, a capacidade de
imaginar [...]. “Brincando a criança cria
situações fictícias, transformando com
algumas ações o significado de alguns
objetos” (VYGOTSKY, 1991, p.122).

Vygotsky foi um dos pioneiros na teoria
da inclusão de jogos e brincadeiras na Educação infantil. Ele partiu do princípio que a criança projeta sua visão do mundo dos adultos,
imitando comportamentos e hábitos mesmo
que ainda não esteja preparada para eles.
Segundo Vygotsky, “O jogo da criança não
é uma recordação simples do vivido, mas sim a
transformação criadora das impressões para a
formação de uma nova realidade que responda
às exigências e inclinações dela mesma”.
Segundo Vygotsky (1984), ao brincar
a criança cria uma zona de desenvolvimento próximas, que é a distância entre o seu
nível atual de desenvolvimento e o seu nível
de desenvolvimento em potencial, que será
determinado pela resolução de um problema
com a orientação de um adulto.
Vygotsky (1989) se refere a diversas
brincadeiras, mas ele se refere especificamente aos jogos e as brincadeiras de faz de
conta, mostrando que a criança ao brincar
com uma situação imaginária se relaciona
com o significado da ideia da brincadeira e
não propriamente aos objetos que ela utiliza
nesse mundo de faz de conta.

A criança age num mundo imaginário
não apenas de forma simbólica, mas ao se
envolver em situações imaginária, ele vai se
basear em regras de comportamento e sociais, condizentes com a sua realidade, internalizando regras de conduta, valores, modo
de agir e de pensar que irão orientar seu comportamento e desenvolvimento cognitivo.
Vygotsky (1998) diz que o brincar se
origina em uma situação imaginada em que
a criança cria para reduzir suas tensões e
frustrações, quando seus desejos não foram
realizados. Sendo assim, uma das principais
funções ao brincar é aprender a resolver conflitos do seu cotidiano, utilizando suas capacidades como: imaginação, imitação e observação. O jogo e a brincadeira é uma ferramenta
mediadora do desenvolvimento infantil, acelerando seu progresso.
Vygotsky (1984), ainda diz que ao brincar, a criança demonstra seu verdadeiro estado cognitivo, visual, auditivo, tátil. Ao brincar
a criança revela o modo que ela aprende e
como faz uma relação cognitiva com os eventos, pessoas e símbolos que a cercam.
Ao contrário de outros autores, Vygotsky (1998) apenas considera o surgimento da
ação de brincar a partir dos três anos, onde
os seus desejos não são possíveis de serem satisfeitos de forma imediata. Então, para
superar essa situação, a criança se envolve
em um mundo imaginário de ilusão e nesse
mundo o seu desejo é realizado. Esse mundo
criado pela criança constitui aquilo que denominamos de brinquedo (VYGOTSKY, 1998).
A Visão de Piaget
Piaget (1998) diz que a atividade lúdica é o berço das atividades intelectuais da
criança, e por isso é indispensável a prática
educativa. Vygotsky fala do faz de conta, Piaget fala do jogo simbólico.
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Para Piaget (1978), ludicidade é a manifestação do desenvolvimento da inteligência
que está ligada aos estágios do desenvolvimento cognitivo. Cada etapa está relacionada
a um tipo de atividade lúdica que se sucede
da mesma maneira para todos os indivíduos.
De acordo com Piaget (1982), os jogos
são uma atividade com propriedades poderosas que podem provocar estímulos na vida
social da criança. Ao estabelecer motivos e
situações para que ocorra a fantasia e através
dessa fantasia, a criança assimila aspectos
cognitivos, afetivos, físico- motores, morais,
linguísticos e sociais.
A teoria de Piaget defende que a criança
tem um regime de progressividade no desenvolvimento a partir de quatro fases distintas:
a sensório-motora, representativa egocêntrica, que é segmentada em pensamento pré-conceitual e pensamento intuitivo e ainda a
atividade representativa de ordem operatória.
Para Piaget a ludicidade infantil se processa
em todas essas fases (PIAGET, 1990). Em
toda a sua obra, Piaget utilizou os jogos para
investigar diferentes questões. Segundo Kishimoto (1996), Piaget adota a brincadeira como
conduta livre, espontânea, que a criança expressa por sua vontade e pelo prazer que lhe
dá.
Piaget (1973) destaca que a criança na
fase do zero a dois anos, ela conquista a percepção dos movimentos e o recém-nascido
se reduz ao exercício dos reflexos. A criança
passa a organizar as informações que recebe
e sua aprendizagem progride com os erros e
acertos. Este processo de desenvolvimento
se dá a partir do qual a criança vai conhecendo o mundo e agindo sobre ele.
No período entre dois e sete anos, os
jogos e brincadeiras adquirem um valor simbólico, eles servem para evocar a realidade,
permitindo a entrada no mundo da imaginação e também a demonstração de regras que
se materializam nas brincadeiras. (KISHIMOTO, 2008).

As brincadeiras vão se aproximando
mais do real e passam a representar a realidade e criar uma imitação do mundo a partir
da realidade que a criança vive. A criança vai
expressar suas emoções, seus problemas, Os
chamados jogos de construção são a transição entre o simbólico e o real. É a passagem
da fantasia para a realidade.
A partir dos seis anos começam os jogos de regras, que imitam as relações sociais.
A regra é imposta pelo grupo, independente
da vontade dos indivíduos que participam
dele, e se elas são violadas, constitui uma falta. Os jogos de regras podem ser intelectuais
ou de combinações sensório-motora como jogos de bola, corrida e etc.
Para Piaget (1978) os jogos são o meio
pelo qual as crianças começam a interagir
consigo e com o mundo externo. Os jogos
são essenciais na vida da criança. Tudo se
inicia com o jogo de exercício, em que ela
repete uma situação porque lhe traz prazer,
e logo ela começa apreciar os jogos que ela
consegue sobressair as suas habilidades e
interesses.
As concepções de Vygotsky e Piaget
sobre os jogos e brincadeiras no desenvolvimento cognitivo das crianças diferem radicalmente. Piaget (1975) defende que a criança
assimila nos jogos e brincadeiras o que ela
enxerga da sua realidade e que as brincadeiras e jogos não modificam essa percepção.
Para Vygotsky, a brincadeira e os jogos
proporcionam alterações nessas percepções,
conferindo funções pedagógicas aos jogos
e brincadeiras, especialmente o faz de conta. Enquanto Piaget defende que os jogos e
brincadeiras são uma tendência natural e são
condições para o desenvolvimento.
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IMPORTÂNCIA DE JOGOS E
BRINCADEIRAS PARA APRENDIZAGEM
DA CRIANÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Toda criança que brinca vive uma infância
feliz. Além de tornar-se um adulto muito
mais equilibrado física e emocionalmente,
conseguirá superar com mais civilidade
problemas que possam surgir no seu dia
a dia [. . .] (MALUF, 2009, p. 20-21).

Quando uma criança brinca, ela está
desenvolvendo a sua autoestima, ela está
transformando os seus conhecimentos em
habilidade e competências que serão fundamentais ao seu desenvolvimento. Quando
uma criança brinca, segundo Oliveira (2002),
ela aciona e desenvolve processos psicológicos como a memória e a capacidade de
se expressar com diferentes formas e linguagens, além de ter prazer em compartilhar situações de emoções e afetividade.
A importância de brincar está associada
à imaginação, afetos, exploração de habilidades e no desenvolvimento das suas competências cognitivas e interativas. O brincar está
associado aos jogos. E esses trazem consigo
a finalidade de desenvolver o raciocínio lógico
e a competitividade.
Ao brincar, a criança reproduz as ações
e atitudes do seu dia a dia, e estimula uma
série de elementos que serão determinantes
para o seu amadurecimento como indivíduo.
Ao brincar, a criança vai errando, acertando,
corrigindo e se adaptando. Ao praticar o que
foi idealizado em um jogo ou brincadeira, ela
memoriza atividades, comportamentos, crenças e regras sociais. Essa memorização será
importante para a sua vida adulta e no seu
relacionamento com as outras pessoas.
Froebel, quando começou a dar ênfase
nas atividades lúdicas, pensou em recursos
que pudessem trazer às crianças uma forma
de se expressar. É de fundamental importância que na educação infantil as crianças
brinquem. É a forma que elas desenvolvem
a sua interação social, seu desenvolvimento
psicomotor, sua leitura do mundo. As ativida-

des lúdicas de brincar e jogar não podem ser
desconsideradas, mas devem ter um planejamento pedagógico para serem utilizadas em
todo o seu potencial no processo de aprendizagem.
Uma criança passa por diversas etapas
no seu desenvolvimento e a educação infantil
é um degrau muito importante. É nessa etapa que ela irá ultrapassar seu ambiente doméstico. Nessa etapa, a criança irá aprender
a interagir com novas pessoas, estabelecer
novos vínculos afetivos, e o brincar ajudarão
nessas novas dinâmicas. A brincadeira é uma
atividade que é rica em estimular, possibilita
novos desafios, e libera o potencial criativo
da criança.
Ao brincar, a criança utilizará um brinquedo. Para Kishimoto (2003), brinquedo é
um objeto que oferece suporte necessário
para a realização da brincadeira, sendo um
componente lúdico que permite sua utilização
enquanto recurso de ensino ou na forma de
material pedagógico. É o elemento materializado do ato de brincar.
Ligado ao ato de brincar, o jogo pode
ser definido como uma atividade que possui
características competitivas, dentro de um espaço de tempo e local determinado e operado a partir de regras estabelecidas (MELLO,
1989).
Ao jogar, a criança é forçada a tomar
decisões, resolver conflitos, descobrir novas
alternativas. A ação motivadora proporcionada pelos jogos estimula a produção do conhecimento pelos alunos em sala de aula,
provocando um importante impacto sobre sua
aprendizagem (MOYLES, 2002).
O ato de brincar é tão importante no
desenvolvimento da criança, que as brincadeiras e jogos vão surgindo na vida da criança gradativamente. Dos jogos funcionais até
os jogos de regras, são etapas que oferecem
elementos que vão proporcionar experiências
que irão fazer parte da formação da sua identidade.
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Os jogos são importantes por terem recursos que irão facilitar o aprendizado dessas experiências e interações. Para que uma
aprendizagem seja eficaz, o conteúdo precisa
ser assimilado de forma correta e segundo
CARVALHO (1992), o jogo na vida da criança
é de fundamental importância, pois quando
ela brinca, explora e manuseia o que está a
sua volta, através de esforços físicos sem se
sentir coagida por um adulto e, portanto começa a ter sentimentos de liberdade.
CARVALHO (1992), também ressalta
que o ensino absorvido de maneira lúdica
passa a adquirir um aspecto significativo e
afetivo no curso do desenvolvimento da inteligência da criança, já que ela se modifica
de ato puramente transmissor a ato
transformador em ludicidade, denotando- se,
portanto em jogo.
Um jogo é uma atividade que constrói
uma ação sobre uma realidade. Um jogo é
repleto de simbolismo. Cada ação de um jogo
deve ser criada e recriada de forma que seja
sempre uma nova experiência e descoberta.
Ao brincar e jogar a criança fornece várias informações ao seu respeito, sem se dar conta
disso. Portanto o brincar é útil para o seu desenvolvimento integral tanto em casa quanto
na escola.
Brincando uma criança aprende a respeitar regras, amplia sua sociabilidade, respeita a ela e aos outros. Ela aprende a se expressar, ouvir, discordar e respeitar opiniões
e exerce sua liderança. A criança que brinca está mais preparada para controlar suas
emoções e atitudes dentro do seu ambiente
social.
Kishimoto (1996) diz que o jogo tem
a função lúdica (diversão e prazer) e tem a
função educativa (ensino). Quando a criança
brinca, ela participa das tarefas de aprendizagem com mais motivação. O jogo é uma
ferramenta que ensina, educa, desenvolve de
uma forma prazerosa. Em vista de todo esse
panorama, o desafio da educação é propor-

cionar às crianças um trabalho pedagógico
que alie o lúdico com o ensino para melhorar
o ensino na educação infantil.
O desenvolvimento da criança é o objetivo principal da educação infantil e, portanto,
dentro de um ambiente que saiba integrar o
lúdico ao pedagógico para que esse desenvolvimento ocorra da forma mais completa
possível. A brincadeira e os jogos não podem mais ser usados apenas como forma de
recreação. Eles devem ser utilizados como
atividades que façam parte de um plano pedagógico. Vygotsky (1998) disse que é brincando que a criança aprende a agir numa
esfera cognitiva, porque ela transfere da sua
imaginação e, além disso, cria seu imaginário
no mundo do faz de conta.
Enfim, as brincadeiras e os jogos são
as formas que a criança tem de se relacionar
com o meio que vive, desenvolvendo suas
habilidades e despertando seus conhecimentos e assim temos o embasamento teórico
da importância das brincadeiras e jogos na
educação infantil.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa de base bibliográfica teve
como objetivo mostrar a importância das brincadeiras e jogos na educação infantil.
Esta pesquisa tem como aportes os trabalhos de Kishimoto (2010); Vygotsky (2015)
e Piaget (2016) que abordam as temáticas
sobre a importância dos jogos e brincadeiras
na educação infantil.
Nessa pesquisa analisamos artigos, livros, teses e outros trabalhos científicos que
discutem e apresentam reflexões e sugestões
para a melhoria da educação infantil.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Depois de toda essa pesquisa, é inegável a importância de uma educação com ferramentas mais lúdicas para as crianças da educação infantil. É muito importante que esse tema
seja um assunto de profunda discussão tanto pelos professores e educadores, quanto pela
direção e gestão de creches e escolas de educação infantil. A partir dessa discussão, será
possível buscar alternativas para que a prática de brincadeiras e jogos se torne uma rotina
dentro do plano pedagógico das escolas de educação infantil.
Ao brincar, a criança constrói valores, conhecimentos, crenças. Ela desenvolve habilidades que serão primordiais na sua vida adulta. A criança aprende a se relacionar com ela
mesma, com seu circulo familiar e com o seu circulo social, a se adaptar a regras, a criar novas soluções, enfrentar desafios, além de potencializar todo o seu desenvolvimento cognitivo.
Ao jogar, a criança aprende de uma forma prazerosa racionalizar situações, construir
relações, estabelecer regras, seguir regras, ser liderada e também a liderar. Aprende a sentir
emoções, reconhecer formas, e mais uma infinidade de habilidades e capacidades.
A brincadeira e os jogos já fazem parte do universo da criança, e, ao serem inseridos
dentro do contexto escolar, contribuem para a formação da sua personalidade, influenciam
seu desenvolvimento cognitivo, físico, psicológico e afetivo. Além de trazer mais diversão e
prazer ao aprendizado.
Os jogos e brinquedos já provaram ser elementos fundamentais para o desenvolvimento
humano, auxiliando na linguagem, memória, criatividade e na aprendizagem.
Ao utilizar o lúdico voltado para a educação infantil, depois de tudo que foi demonstrado
nesse artigo, conclui-se que brincadeiras e jogos são um importante facilitador de aprendizagem e de desenvolvimento de forma integral.
Os autores pesquisados foram muito hábeis em mostrar que a criança aprende enquanto
brinca, o que torna a brincadeira uma ferramenta importante na motivação de aprender e se
desenvolver, facilitando o ensino e aprendizagem.
Por fim, cabe salientar que, como resultado desta pesquisa, torna-se evidente que os
jogos e brincadeiras devem estar inseridos na prática pedagógica de creches e escolas da
Educação Infantil como um mecanismo de auxílio para o desenvolvimento de competências
e habilidades dos educandos desta modalidade de ensino.
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ZELO EDUCACIONAL EM CRIANÇAS COM DISTÚRBIOS DA
FALA: EDUCAÇÃO EM PERSPECTIVA
RESUMO: Para crianças com distúrbios graves de fala e linguagem, geralmente não é possível
alterar as limitações subjacentes nos processos e sistemas de desenvolvimento, em parte devido
ao estado atual de conhecimento nas ciências do desenvolvimento e da aprendizagem. Para
algumas crianças, os meios convencionais de comunicação são impossíveis devido ao nível de
desenvolvimento da criança e à gravidade das dificuldades de comunicação. Nestes casos, meios
de comunicação compensatórios, como sistemas de comunicação baseados em computador,
são empregados. Além disso, os pais de crianças com graves distúrbios de fala e linguagem
também precisam de apoio. Os programas de tratamento devem ser adaptados ao estado de
desenvolvimento atual da criança no que diz respeito às habilidades de fala e linguagem e ao
desenvolvimento social, emocional e físico geral. Os programas de tratamento são, portanto,
elaborados para se basear no nível de desenvolvimento da criança, independentemente de sua
idade. Assim, por exemplo, é improvável que uma criança de 5 anos que esteja funcionando em
um nível de linguagem de 3 anos seja capaz de adquirir as habilidades linguísticas de uma criança
típica de 5 anos sem ter acumulado as habilidades intermediárias normalmente adquiridas entre
3 e 5 anos.

Palavras-chave: Fala; Distúrbios; Educação; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

O

s programas de tratamento da fala e da linguagem empregam uma variedade
de abordagens que dependem das necessidades e circunstâncias particulares
da criança. Vários fatores importantes moldam o programa de intervenção apropriado para qualquer criança.
Estes incluem objetivos de tratamento com base na gravidade do transtorno, o nível de
desenvolvimento da criança, os indivíduos envolvidos na intervenção (ou "agentes de mudança"), o ambiente em que o tratamento é fornecido e certas propriedades-chave da fala e da
linguagem tem vital importância no processo de desenvolvimento da articulação da fala.
Os programas de tratamento para distúrbios da fala e da linguagem quase sempre exigem que alguém, geralmente um adulto, forneça um ambiente ambiental que promova o crescimento da fala e da linguagem. Alguns programas baseados em computador que requerem
um mínimo de interação adulta foram desenvolvidos, mas não há consenso sobre sua eficácia.
Assim, a terapia da fala e da linguagem geralmente requer que a criança esteja envolvida
com um parceiro (médico, pai, colega) que seja um falante / ouvinte competente da língua.
Esse engajamento se torna o meio de produzir aprendizagem e mudança de comportamento. Vários tipos de indivíduos podem ser considerados agentes de mudança é parte
integrante do tratamento de fala e linguagem para crianças, incluindo fonoaudiólogos certificados e treinados profissionalmente, pais, educadores ou professores da primeira infância
e colegas. Em alguns casos, o papel do fonoaudiólogo pode ser o de consultor e educador
para outros que são os principais agentes de mudança.
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FATORES QUE INFLUENCIAM O
TRATAMENTO DA FALA E DOS
TRANSTORNOS DA LÍNGUA
O tratamento pode ocorrer em vários
locais ou ambientes porque as habilidades de
fala e linguagem se desenvolvem no contexto das atividades de comunicação diárias da
criança – por exemplo, em casa, na vizinhança e na escola. Cada configuração oferece
oportunidades de comunicação e interação.
No passado, a terapia da fala e da linguagem era fornecida quase exclusivamente em salas de terapia e salas de aula nas
quais o fonoaudiólogo projetava o ambiente
para promover a aprendizagem (CORRÊA e
BENTO, 2014). Nas últimas duas décadas,
no entanto, a intervenção de fala e linguagem
saiu desses ambientes de propósito especial.
Essa prática se baseia em parte na
crença de que o tratamento nesses ambientes
naturais promoverá a generalização do aprendizado. Para crianças menores de 3 anos de
idade, os serviços podem ser prestados em
casa. Os pré-escolares podem ser atendidos
na primeira infância ou em creches, enquanto os programas de tratamento para crianças
em idade escolar geralmente são integrados
à sala de aula.
O que é ouvido e o que é dito podem
ser pensados como manifestações superficiais da comunicação. Subjacentes a essas
manifestações estão sistemas complexos de
conhecimento armazenados em sistemas de
memória no cérebro. Essa combinação complexa de conhecimentos e habilidades que
devem ser adquiridos por uma criança é o
alvo comum da terapia da fala e da linguagem. Sistemas e subsistemas básicos que
permitem a comunicação humana.

A criança típica desenvolve o conhecimento da fala e da linguagem rapidamente e
com pouco esforço consciente e, o que é mais
importante, com pouca instrução intencional
de seus pais. Esse tipo de conhecimento é
frequentemente chamado de conhecimento
implícito – conhecimento que é adquirido
por meio da experiência ou exposição, ao invés de instrução explícita – e muito da fala e
aprendizagem de linguagem de uma criança
se desenvolve através deste processo implícito. Desse modo, grande parte do aprendizado
de fala e linguagem é semelhante a aprender
a amarrar um sapato ou andar de bicicleta
- habilidades que só podem ser adquiridas
fazendo e, na verdade, são difíceis de explicar
sem demonstrar. Este tipo de aprendizagem
requer exposição ou prática repetida, e o conhecimento resultante é construído gradualmente.

O CONHECIMENTO DA FALA E DA
LINGUAGEM É ABSTRATO
O conhecimento implícito que se acumula durante o desenvolvimento da fala e da
linguagem é abstrato. O conhecimento de
gramática parece exigir o processamento de
noções como o sujeito de uma frase, o que
envolve o papel de uma frase em uma frase
que governa certas características gramaticais da frase.
As palavras geralmente se referem a
classes de referentes e fonemas (sons da
fala) que compreendem categorias de sons
específicos (telefones). Essas relações, funções e categorias abstratas permitem que a
linguagem expresse significados de maneiras
consistentes, mas flexíveis. Como essas abstrações são adquiridas é um tema de debate
considerável,

A ampla atuação do fonoaudiólogo na
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educação está sendo consolidada, gradativamente. Para que essa ação possa
se firmar e abrir novos espaços, além
de uma formação diferenciada, faz-se
necessária, primordialmente, uma visão
que ultrapasse abordagens com foco na
detecção e intervenção clínica remediadora de problemas já existentes, como se
a população escolar fosse um conjunto
de potenciais “pacientes (ZORZI, 2015.
p,77).

Embora sentenças envolvendo tais abstrações possam ser fornecidas a uma criança
pequena, a abstração real não pode; em vez
disso, a criança deve criá-lo. Assim, a criança
pode receber a matéria-prima com a qual a
linguagem é aprendida, mas o produto abstrato da aprendizagem deve ser gerado por
meio de processos mentais dentro da criança.
Ao contrário de um fisioterapeuta, que
pode alterar fisicamente o estado de um tecido-alvo por meio da manipulação, um fonoaudiólogo não pode fazer contato direto
com esses processos mentais porque eles
são processos de aprendizagem dinâmicos
dentro do cérebro,
Como a linguagem de uma criança pode
se desenvolver de forma madura e sadia?
A resposta é uma só: por meio do diálogo. A criança que fica quietinha num canto não é, nem nunca será, o modelo do
comportamento exemplar. Antes de tudo,
precisa conversar com os pais, perguntar,
bater papos, contar histórias, porque são
eles os responsáveis pelo aprendizado
da fala e da linguagem dos filhos. Deles
depende a transmissão correta e adequada das informações (OLIVEIRA, 1985. p,
116)

Segundo CORRÊA e BENTO (2014),
Outra característica importante do conhecimento da fala e da linguagem é que ele permite considerável criatividade e adaptabilidade.
Uma característica fundamental da linguagem
é que o que se diz costuma ser novo, isto é,
pode se dizer coisas que nunca ouviu antes.

Este aspecto criativo da linguagem
pode ser usado para adaptar e ajustar o que
se diz a uma situação particular. Essa adaptabilidade também é vista na produção da fala
e na capacidade de produzir fala inteligível de
várias maneiras.
Assim, conhecer uma língua não é simplesmente imitar ou armazenar uma coleção
de palavras ou frases para serem chamadas
quando necessário, mas usar regras ou princípios e conhecimento abstrato de maneiras
flexíveis e criativas. Como resultado, embora
o tratamento possa direcionar e alterar aspectos relativamente específicos da fala e da
linguagem na criança.

ABORDAGENS DE INTERVENÇÃO
PRECOCE
A necessidade de intervenção na linguagem pode ser identificada bem cedo na vida
de um bebê, especialmente quando a criança
tem comorbidades que são conhecidas por
serem consequentes para o desenvolvimento
da fala e da linguagem (por exemplo, síndrome de Down, paralisia cerebral ou transtorno
do espectro do autismo, bem como, lesão
cerebral traumática, ser surdo ou com deficiência auditiva),
Caminhar em um trabalho de intervenção/
intercessão que pretende afetar o outro,
implica, portanto, em uma atitude que
legitime e afirme os saberes instituídos,
buscando fortalecer outros possíveis que
tenham potência de contágio. Ou fazemos
isso, e nossas práticas agem nas forças
hegemônicas presentes na produção de
fracasso e adoecimento, ou não fazemos,
e nossas práticas aliviam e reproduzem o
instituído (MACHADO, 2011, p. 86).

Em outros casos, bebês ou crianças
não conseguem atingir os primeiros marcos
da linguagem ou da fala (por exemplo, desenvolvimento de uma fala significativa, capacidade de produzir ou combinar palavras aos 24
meses de idade), o que leva ao engajamento
na intervenção.
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Quando as crianças são bem pequenas, a intervenção na linguagem normalmente
é implementada por meio de uma abordagem
centrada na família. A intervenção é realizada
pelos pais ou cuidadores, enquanto o fonoaudiólogo assume a função de apoio.
Essas abordagens envolvem fornecer
um contexto de suporte emocional para os
membros da família, que podem estar se
adaptando aos desafios de desenvolvimento
da criança e ao impacto resultante na vida
familiar. Além disso, as práticas centradas na
família reconhecem o papel influente dos cuidadores e do contexto doméstico no desenvolvimento das crianças.
Por exemplo, um clínico qualificado
pode fornecer intervenção precoce por 1-2
horas por semana, o que representa apenas
uma fração das quase 100 horas semanais
de vigília e tempo potencial de aprendizado
de uma criança. A intenção das abordagens
centradas na família e implementadas pelos
pais é apoiar a capacidade dos cuidadores
de promover o desenvolvimento comunicativo
da criança ao longo das rotinas diárias.
Pesquisas iniciais sobre conversas com
crianças revelaram que os pais às vezes reformulam as coisas que as crianças dizem.
Por exemplo, quando uma criança diz: “Veja
o cachorrinho”, o pai pode dizer: “Sim, veja o
cachorrinho”.
Essa forma de comportamento dos pais
foi denominada "expansão", no sentido de
que os pais forneceram um modelo de uma
frase gramaticalmente bem formada ao expandir a expressão da criança. Uma variante
da expansão chamada "reformulação" envolve a reformulação da expressão verbal bem
formada anterior de uma criança para incluir
propriedades gramaticais adicionais e mais
avançadas,

[...] desenvolver estratégias para programas de alfabetização/letramento que
lidem com a evidente variedade de necessidades letradas na sociedade contemporânea. Isso exige que os planejadores de políticas e que os discursos
políticos sobre letramento levem em maior
conta as habilidades presentes das pessoas e suas próprias percepções; que rejeitem a crença dominante num progresso
unidirecional rumo a modelos ocidentais
de uso linguístico e de letramento; e que
lancem o foco sobre o ideológico e específico ao contexto dos diferentes letramentos” (STREET, 2014, p. 41).

Assim, a criança pode dizer: "O cachorrinho está latindo", e o adulto pode seguir dizendo: "Sim, o cachorrinho está latindo muito
alto, não é?" Em um estudo inicial, crianças
expostas a taxas aumentadas de expansão e
reformulação mostraram um melhor desenvolvimento gramatical. Pesquisas subsequentes
mostraram que crianças expostas a taxas elevadas de expansão apresentam melhor crescimento da linguagem.
Outros exemplos de uso da fala que
incentiva o desenvolvimento da linguagem
incluem "conversa paralela" (por exemplo,
descrevendo no momento o que a criança
está fazendo ou experimentando, como "Você
está balançando tão alto.") E perguntas abertas cujas respostas são desconhecidas (por
exemplo, “O que mais você quer?”).
Além de apoiar os pais no uso de uma
linguagem responsiva, é importante reduzir
o uso de estilos de cuidadores que são excessivamente diretivos e / ou controladores
da criança, como desviar a atenção da criança dos interesses atuais corrigir a gramática
(Diga isso maneira, não dessa forma), ou retendo um objeto até a criança falar.
A diretividade materna foi negativamente associada aos resultados subsequentes da
linguagem da criança, o que levou os intervencionistas a fornecer aos cuidadores feedback
e apoio que promovem interações responsivas
em vez de diretivas (WERTZNER, 2004).
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O aumento da confiança dos pais é
enfatizado em intervenções focadas na promoção das habilidades de linguagem do cuidador ao longo das rotinas diárias. Os primeiros intervencionistas buscam promover a
autoeficácia dos cuidadores em seus papéis
na promoção do desenvolvimento da criança,
definida como as “expectativas que os cuidadores têm sobre sua capacidade de criar
filhos com sucesso”.
Cuidadores com baixos níveis podem
ter dificuldade em persistir quando enfrentam
desafios na criação de seus filhos. Em contraste, altos níveis de autoeficácia materna
têm sido associados à capacidade de resposta à criança e ao fornecimento de interações
estimulantes (WERTZNER, 2004).
Na verdade, promover a responsividade
à criança e aos esforços da criança para se
comunicar é outro objetivo primário da intervenção precoce. Essa abordagem se baseia
em décadas de pesquisas que mostram que
crianças expostas à conversação responsiva
apresentam melhores taxas de desenvolvimento de linguagem do que aquelas que não
são (WERTZNER, 2004).
Uma forma dessa comunicação responsiva ocorre quando o pai ou o médico diz algo
que se baseia no significado das declarações
anteriores da criança – chamadas de “extensões semânticas”.

INTERVENÇÕES VOLTADAS PARA A
PROMOÇÃO LINGUAGEM
Esta seção, se concentra na intervenção
precoce com o objetivo de apoiar os cuidadores a serem responsivos e empregar recursos qualitativos no uso da linguagem que são
conhecidos por promover o desenvolvimento
linguístico das crianças.
No contexto da intervenção precoce,
várias abordagens de intervenção foram desenvolvidas para promover o crescimento da
criança ao longo de um continuum de desenvolvimento. Está além do escopo deste relatório fornecer uma cobertura abrangente dos
vários objetivos, abordagens e técnicas envolvidas em intervenções com foco na criança
(CERON; KESKE-SOARES, 2010).
Algumas crianças não falam por causa da surdez severa e profunda. Para essas
crianças, as evidências apontam para duas
opções estabelecidas para melhorar as habilidades de comunicação: linguagem de sinais
ou implante coclear.
As crianças surdas não-falantes demonstraram ser bastantes adeptas da aquisição da linguagem de sinais, que fornece
um meio rico de comunicação com membros
da comunidade surda e outras pessoas fluentes nessa forma de comunicação (CERON;
KESKE-SOARES, 2010). Nos últimos anos,
muitas dessas crianças receberam implantes
cocleares, que mostraram alguns resultados
muito bons de fala e linguagem.
Diversas meta-análises na literatura da
educação especial na primeira infância demonstra o impacto das práticas centradas na
família nas habilidades do cuidador.
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O período pré-escolar marca um momento de transição para as crianças. Durante
esse período, as crianças começam a passar
mais tempo fora de casa e em ambientes lúdicos com os colegas. Aos 3 anos de idade,
muitos pré-escolares podem sentar e assistir
por pelo menos intervalos curtos e, ao final
do período pré-escolar, espera-se que a criança com desenvolvimento típico seja capaz de
participar de atividades em grupo e atender e
seguir as instruções de um adulto.
Para a criança em idade pré-escolar
com transtornos de desenvolvimento, os anos
pré-escolares também marcam um período
em que os serviços clínicos tendem a mudar
de casa para centros e clínicas. No entanto,
programas com pais são comuns durante esses anos.
As subseções a seguir resumem as
modalidades de tratamento que constituem
os padrões típicos de atendimento à criança pré-escolar com distúrbios de fala e / ou
linguagem e as evidências de sua eficácia
(CERON; KESKE-SOARES, 2010).
Crianças com distúrbios graves de linguagem tendem a se envolver com outras
pessoas para realizar uma variedade de atos
de comunicação, como falar sobre coisas ao
seu redor, fazer perguntas e expressar preferências (por exemplo, dizendo "não").
É provável que sua linguagem seja característica de uma criança mais nova, com
vocabulário limitado e frases simples ou imaturas. É importante ressaltar que crianças
com distúrbios graves de linguagem também
tendem a compreender coisas que lhes são
ditas neste nível inferior.
Se essa lacuna no desempenho persistir nos primeiros anos escolares, essas crianças provavelmente entrarão na escola com
habilidades linguísticas semelhantes às de
crianças de 3 a 4 anos (WERTZNER, 2004).
Para essas crianças, o objetivo do tratamento da linguagem é preencher essa lacuna o
máximo possível.

Para atingir esse objetivo, os terapeutas
precisam promover o crescimento da criança
à base de conhecimento implícito do idioma
em uma variedade de habilidades de comunicação. Os programas de tratamento para
essas crianças em idade pré-escolar (idades
de 3 a 5 anos) são diversos e geralmente
adaptados às necessidades específicas da
criança, com base nos fatores descritos anteriormente neste capítulo.
Os fatores que influenciam os programas de tratamento de linguagem para crianças pré-escolares com distúrbios de linguagem se enquadram em quatro áreas gerais:
objetivos do tratamento, modo de ensino,
contexto de aprendizagem e parâmetros de
prestação de serviços.
Vários princípios governam a seleção
dos objetivos do tratamento. Em primeiro lugar, os objetivos são baseados em evidências
de aspectos da comunicação que são conhecidos como vulneráveis em crianças com distúrbios de linguagem.
Em segundo lugar, os objetivos são selecionados para aumentar a capacidade da
criança de participar de interações sociais e
desenvolver habilidades precursoras para o
ingresso na escola (WERTZNER, 2004).
Terceiro, embora os objetivos do tratamento para crianças com distúrbios graves
de linguagem possam ser discriminados
separadamente, eles precisam abranger a
compreensão, o vocabulário, a gramática,
a comunicação social / pragmática e a pré-alfabetização, e o tratamento provavelmente
abordará vários desses objetivos de uma vez.
Finalmente, os objetivos específicos do
tratamento serão baseados na prontidão do desenvolvimento da criança para o aprendizado
(JARDINI, 2004). Quanto ao modo de ensino,
duas características são comuns a todos os modos de ensino para crianças em idade pré-escolar com graves distúrbios de linguagem. Em
primeiro lugar, é feito um esforço para aumentar
a experiência de linguagem fornecida à criança.
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As teorias de aprendizagem em psicologia frequentemente reconhecem que mais
tentativas em uma tarefa de aprendizagem
resultarão em uma melhor aprendizagem, e
este princípio também se aplica ao desenvolvimento da linguagem. Em segundo lugar,
é feito um esforço para aumentar a saliência
ou proeminência do alvo da linguagem que
está sendo ensinado à criança, aumentando a
ênfase ou controle sobre a colocação do alvo
na enunciação (JARDINI, 2004).
Em resumo, uma série de padrões básicos de interações de linguagem com crianças
pode ser usada para promover o crescimento
da linguagem. Por exemplo, realizaram meta-análises sobre a eficácia das intervenções
linguísticas e concluíram que os programas
de tratamento são eficazes para melhorar o
vocabulário com uma diferença média padronizada de evidências mistas para melhoria na
gramática expressiva.
Uma meta-análise recente sobre o efeito da reformulação na melhoria da gramática
encontrou uma diferença média padronizada
para ganhos nas medidas de forma gramatical alvo e para generalização para formas
gramaticais não tratadas.
A evidência é mais forte para os métodos que incluem interações responsivas, embora o engajamento de linguagem diretiva,
particularmente em quantidades limitadas,
também possa ser eficaz. A maioria dos programas de intervenção em linguagem combina vários desses métodos, junto com uma
ênfase geral em incrementos gerais na frequência do uso da linguagem (CAPELLINI E
CIASCA, 2000).
No Contexto de aprendizagem a maioria dos programas de intervenção linguística
para crianças em idade pré-escolar usa vários
modos de ensino. Quando esses modos são
combinados, eles podem resultar em diferentes tipos de contextos de aprendizagem que
podem ser centrados no clínico, centrados na
criança ou uma combinação dos dois.

O contexto clínico-centrado é aquele em
que a ênfase está em altas taxas de ouvir e falar as formas de linguagem alvo dentro de um
ambiente altamente estruturado de exercício e
prática. As maneiras pelas quais os serviços
de fala e linguagem são fornecidos variam de
acordo com vários parâmetros.
Um desses parâmetros é a “dose” do
tratamento, incluindo variáveis como a duração da sessão de tratamento, o número de
sessões e o espaçamento do tratamento. Embora se possa esperar que mais tratamento
provavelmente seja mais eficaz, as evidências
a esse respeito não são claras descobriram
que as características do aluno podem interagir com a influência da dose de tratamento
e que os efeitos da dose são complexos (CAPELLINI E CIASCA, 2000).
Outro parâmetro importante da prestação de serviço é o agente de mudança. Para
crianças em idade pré-escolar, o principal
agente de mudança pode ser um fonoaudiólogo, um professor de pré-escola ou os pais da
criança. Em resumo, evidências consideráveis
mostram que o tratamento clínico para distúrbios de linguagem pode melhorar as habilidades de linguagem de crianças pré-escolares.
No entanto, os efeitos da aprendizagem são maiores para as habilidades que
são alvos de intervenção (CERON; KESKE-SOARES, 2010). Os efeitos do tratamento
são menos pronunciados para as habilidades
que refletem uma reestruturação generalizada
do sistema de linguagem da criança. Como
resultado, a criança pré-escolar com distúrbio
de linguagem, principalmente se o distúrbio
for grave, provavelmente continuará a ter o
distúrbio quando entrar na escola.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme observado anteriormente, as demandas de linguagem aumentam substancialmente conforme as crianças mudam de casa para o ambiente escolar. Ao longo do processo
educacional formal, a aprendizagem ocorre por meio da linguagem e da comunicação.
Na sala de aula, o conteúdo da linguagem que as crianças ouvem e depois lêem é geralmente novo. A linguagem da sala de aula também é “descontextualizada”; ou seja, refere-se a
eventos que ocorrem em outras épocas e lugares.
Além disso, grande parte da linguagem na sala de aula não é mais adaptada ou mesmo direcionada a uma criança individualmente. Na verdade, nas séries primárias, a maioria das crianças
em uma sala de aula pode não entender muitos dos conceitos verbais importantes que encontram.
Portanto, mesmo crianças com distúrbios leves de linguagem ingressam na escola com alto risco
de dificuldade acadêmica.
Crianças com distúrbios graves de linguagem correm um risco particularmente alto de
problemas de aprendizagem durante os anos elementares. As crianças com distúrbios graves e
profundos de linguagem ficam mais de dois desvios-padrão abaixo da média de sua faixa etária.
Assim, uma criança de 6 anos pode ter habilidades de linguagem comparáveis às de crianças 2 ou mais anos mais novas. Como resultado, existe uma grande lacuna entre as habilidades
da criança e a gama de habilidades linguísticas necessárias para o desempenho na escola.
Como observado anteriormente, os tratamentos de fala e linguagem provavelmente não
resolverão as dificuldades de linguagem das crianças por completo, nem protegerão totalmente
as crianças de dificuldades com o desempenho escolar.
Ler e soletrar exige que a criança pense conscientemente sobre a composição sonora das
palavras e o significado das palavras e de narrativas inteiras. Esse conhecimento consciente e a
fala sobre a própria linguagem são chamados de metalinguística.
Um dos alvos mais comuns do tratamento metalinguístico para crianças em idade escolar
com distúrbios de linguagem tem sido a consciência fonológica , uma forma de habilidade metalingüística relacionada à compreensão e consciência dos componentes sonoros das palavras.
Aprender a ler envolve a identificação desses elementos sonoros e seu mapeamento em letras e
sequências de letras. Uma série de programas de treinamento sistemático estão disponíveis para
melhorar a consciência fonológica das crianças.
Outros programas de tratamento escolar enfocam a estrutura e o conteúdo das histórias e do
texto expositivo, inferência e conhecimento metalinguístico sobre a participação na comunicação
em sala de aula. Em geral, evidências consideráveis indicam que tais intervenções de linguagem
podem resultar em melhorias nas habilidades desejadas; é menos provável que esses efeitos do
tratamento se generalizem amplamente para efetuar ganhos generalizados na função acadêmica.
Tal como acontece com os distúrbios de linguagem, a gravidade dos distúrbios da fala pode
variar de relativamente leve a bastante grave, até e incluindo uma incapacidade total de falar. De
modo geral, a intervenção para distúrbios da fala pode ser concluída em dois níveis.
Distúrbios da fala leves a moderados (por exemplo, falar com a língua presa; excluir ou
distorcer os sons finais das palavras; excluir sons e encontros consonantais; ou substituir um
som por outro, geralmente são tratados com um foco na precisão da produção da fala para sons
individuais (fonemas).
Em distúrbios de fala mais graves, o foco da intervenção pode ser a melhoria da inteligibilidade global da fala, em que a produção de palavras inteiras em vez de fonemas individuais é o
alvo. Quando a inteligibilidade geral da fala é extremamente limitada, a intervenção inclui próteses
de comunicação aumentativa e discutidas anteriormente.
Esperamos que nosso intento tenha atingido o resultado ao qual nos debruçamos, entendemos que não há como esgotar o debate, nem queremos isso,
esse trabalho representa uma contribuição para a academia que traz em seu bojo
a possibilidade de ampliação das bases aqui defendidas.
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CONSTRUÇÃO DE PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO NA
SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA BRASILEIRA
RESUMO: A construção de um projeto político pedagógico se traduz como a própria base da
identidade de uma escola. Dentro do cenário ideológico, político e econômico brasileiro atual, a
reflexão sobre o papel do projeto político pedagógico é essencial para construção de qualquer
escola que almeja seu papel democrático na sociedade contemporânea. É nessa premissa que
o presente trabalho assenta sua escrita, ao procurar compreender a importância da escola e da
educação dentro de um cenário dominado pela sanha neoliberal vigente que busca vilipendiar, por
todos os meios, a educação brasileira, transformando-a em ativo financeiro. É nesse sentido que
iremos apresentar quão distante estão os objetivos dos chamados reformadores empresariais da
educação de qualquer possibilidade de uma escola pública, gratuita, de qualidade, democrática
e para todos. Como resultados, emergem as necessárias lutas de classe docente, as alianças
com entidades civis e a união com as comunidades locais para construção de projetos políticos
pedagógicos que superem o desejo neoliberal de sucateamento da educação brasileira.

Palavras-chave: Projeto Político Pedagógico; Educação Brasileira; Consciência de Classe Docente;
Responsabilidade Social; Escola Pública de Qualidade.
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INTRODUÇÃO

C

ompreender a importância do Projeto Político Pedagógico para uma escola, é
compreender a importância do Registro Geral para os cidadãos brasileiros. Implica, pois, entender conceitos basilares, tais como educação pública, gestão
escolar democrática, ensino de qualidade, e como a sociedade, comandada pelas forças
econômicas e políticas atendem às expectativas educacionais.
A história da Educação no Brasil, infelizmente, demonstra que nunca houve, de fato, uma
ação intencional em promover uma educação pública de qualidade, laica, gratuita e para todos.
Fato desse descaso e hipocrisia para com a educação, é observada na própria desconsideração constitucional sobre a gestão democrática das escolas brasileiras. Há todo um
conjunto de esforços realizados pelos chamados reformadores educacionais da educação
(FREITAS, 2012), em querer transformar a educação pública brasileira em ativo financeiro.
Trata-se de um verdadeiro programa em curso, um projeto, da elite, da classe dominante, em manter seu status quo, independente do flagelo da esmagadora maioria da população. Nessa sanha neoliberal, observam-se desejos desses reformadores pela apropriação
da gestão dos recursos públicos da educação; pelo gerenciamento do ensino; pela venda de
cursos rasos de formação docente; pelo aumento da precarização da atividade docente com
diminuição, ainda mais, de salários e de qualquer tipo de prestígio social.
Várias são as provas desse cenário, desse projeto em curso no Brasil, como visto em
Freitas (2012). Uma das ações, entretanto, mais rebuscadas para desapropriação, isto é, pela
alienação do processo educacional, trata-se da gestão escolar, a qual é, insistentemente, assemelhada à gestão empresarial de qualquer tipo de empresa capitalista.
Os reformadores empresariais da educação, representados por empresários, bancos
e entidades espúrias, tais como “todos” pela educação; fundação Lemann; Banco Itaú; Santander; Gerdau, entre outros, insistem no controle da educação, sempre alegando que o que
falta para melhorar a educação não é valorização docente, salários dignos aos professores,
ou melhorias na infraestrutura das escolas, muito pelo contrário, afirmam que todos os problemas educacionais são possíveis de se resolver apenas com uma boa gestão empresarial.
Decorre dessa percepção, da classe dominante, que as escolas devem ser administradas não pelo critério de gestão escolar, mas geridas conforme os auspícios capitalistas do
Taylorismo; do Fordismo, e do Toyotismo (BACZINSKI; COMAR, 2016).
Conforme essas autoras, tal percepção inverte a própria função social da escola, ao
estipular a formação da sociedade capitalista, reforçando esse modelo de sociedade a ser
administrada por esses modelos de administração empresarial. Abaixo, são apresentados,
sucintamente, os principais pressupostos teóricos desses tipos de administração.
Taylorismo: divisão do trabalho, controle rigoroso do tempo e separação entre intelecto e
execução. Nesse tipo de gestão, a escola serviria para formar pessoas até o nível fundamental
I, com a preocupação única de formar indivíduos para realização de tarefas mecânicas e que
não precisem de muita cognição.
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Fordismo: modelo posterior, desenvolvido por Henry Ford, caracterizado pela mecanização das atividades humanas impostas pela produção em série, com ritmo de produção
específico para cada parte do produto a ser construído. Sempre alienando o trabalhador do
produto de seu trabalho, haja vista que cada um realiza, neste sistema, uma única tarefa. O
mesmo, desejam os reformadores empresariais da educação, no processo de alienação dos
professores e estudantes do produto escolar (o conhecimento).
Toyotismo: Último dos processos de produção e gestão empresarial do capitalismo. O
Toyotismo revolucionou a produção mundial, acabando com a produção em série e necessidade de estoque dos produtos. Sua característica principal é a produção controlada pela
demanda, just in time, aumento da variedade da produção (personalização), a polivalência,
a qualidade total, e a danosa terceirização, responsável pela precarização e diminuição de
salários de bilhões de trabalhadores no mundo. Os reformadores empresariais da educação
pensam nesse tipo de gestão para as escolas, no sentido de diminuição dos conteúdos escolares e a construção de um currículo mínimo, tal qual foi realizado com a atual Base Nacional
Comum Curricular no Brasil.
Lembremos que o crescimento da industrialização, o avanço tecnológico e a administração científica ocasionaram a necessidade de escolarizar pessoas, capacitando-as para o
trabalho e aplicando teorias que visavam o aumento de produtividade em menor tempo e com
menor custo, ou seja, melhor custo-benefício para o capital.
Esses são os condicionantes e as prerrogativas na imposição de uma gestão administrativa sobre as escolas com foco no capitalismo. Contudo, conforme Baczinski e Comar (2016)
é preciso que as escolas desenvolvam resistência a esse projeto, por meio da construção
de uma práxis que possibilite a consciência pela ação e superação do status quo, que ainda
aliena a classe trabalhadora.
Afinal, desde Émile Durkheim, a função social da escola sempre foi a de preparar os
alunos para atuarem na sociedade em que vivem. Como vivem em uma sociedade extremamente desigual, onde os indivíduos que representam os 1% mais ricos do país, embolsam
basicamente 50% do Produto Interno Bruto (PIB), é básico que a educação imponha a construção de resistência contra todos aqueles que dominam as condições sociais e impõe essa
injustiça à vida de todos os brasileiros.
Afinal, não há nenhuma lógica em assumir a escola como simples reprodutora das desigualdades sociais do país. Imaginemos o ridículo desta situação, os alunos sendo formados
para aprenderem que irão atuar na sociedade como pessoas desvalorizadas, com pagamento
de salários mínimos, obrigadas a viverem em regiões deploráveis e afastadas dos locais de
trabalho, enfim, seria ensiná-las apenas a servirem aos dominadores de forma submissa e
que suas vidas seriam uma desgraça.
Por isso, é necessário que toda administração escolar seja baseada nos princípios da
gestão democrática. Segundo Baczinski e Comar (2016), falar em Gestão Democrática é ir na
contramão dos ideais capitalistas e a favor dos interesses da classe trabalhadora, pois para
alcançar a democracia na gestão escolar é necessário descentralizar o poder de decisão,
ter autonomia nas ações e gerência de recursos, contando com participação ativa de toda
comunidade escolar.
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Em relação aos possíveis limites dessa gestão, Baczinski e Comar (2016) recordam que
professores e gestores educacionais não são os únicos responsáveis pelo funcionamento da
escola, uma vez que nossa sociedade é organizada hierarquicamente e gerenciada em primeira instância por organismos multilaterais de financiamento, de forma a atender aos interesses
da classe dominante, que condicionam os profissionais da educação a meros executores no
processo educacional.
Já em relação às possibilidades, as autoras afirmam que enquanto professores temos
o poder de interferir nas decisões que nos afetam e podemos trabalhar em prol da “formação
integral, científica e igual a todos”. Capaz de formar para o mercado de trabalho, contudo,
visando a ação diferenciada da escola em prol da socialização dos conhecimentos científicos,
formando cidadãos capazes de atuar participativamente na sociedade, desencadeando um
processo crescente de superação da alienação do homem, buscando a formação de sujeitos
autônomos e críticos, cientes do bônus e do ônus da democracia.
De acordo com a pedagogia histórico-crítica, desenvolvida por Dermeval Saviani, educação é o ato de produzir direta e intencionalmente, no indivíduo singular, a humanidade
produzida pela coletividade dos homens no decorrer da história (SAVIANI, 2003). Ou seja,
entendendo que o ser humano não se forma homem naturalmente, e sim mediado pelo trabalho e pelo conhecimento histórico transmitido por outros homens, o papel da educação é
formar a humanidade em cada ser humano, como afirmam:
A gestão democrática é uma necessidade da classe trabalhadora, portanto, não podemos ficar
esperando que um modelo democrático de administração seja elaborado e enviado às escolas
pelos órgãos centrais. A partir da compreensão das contradições existentes na sociedade capitalista, e do papel que a escola assume nesse contexto, podemos dialeticamente atuar em direção
contrária àquela que nos é imposta. Ou seja, enquanto educadores, temos o poder de interferir
nas decisões que nos afetam e trabalhar em prol da formação integral do homem, suprimindo a
formação para o mercado de trabalho. Com a ação diferenciada da escola, em favor da socialização dos conhecimentos científicos, estaremos formando cidadãos com capacidades de atuarem
participativamente na sociedade. Desencadeando, com isso, um processo crescente de superação
da alienação do homem, de formação de sujeitos autônomos e críticos. Logo, é o caminho para
atingirmos a verdadeira democracia (BACZINSKI; COMAR, 2016, p. 163).

Se trata, portanto, de uma tomada de consciência, que se deve iniciar no entendimento
real do que somos, isto é, oprimidos, esse processo é um “conhece-te a ti mesmo como produto do processo histórico até hoje desenvolvido, que deixou em ti uma infinidade de traços
recebidos sem benefício no inventário. Deve-se fazer, inicialmente, este inventário” (GRAMSCI,
1995, p.12).
Uma verdadeira democratização no ensino, implica, pois, garantir, como defendido por
Saviani (2003), o acesso ao conhecimento erudito, aos grandes clássicos da humanidade,
no processo de transmissão e assimilação, de responsabilidade dos professores por meio
da transmissão-assimilação dentro da escolarização para todos os indivíduos, inclusive, aos
mais pobres, para que possam se emancipar, isto é, terem acesso ao conhecimento de seus
dominadores. Afinal, como lembra Gramsci (1989):
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A filosofia da práxis não busca manter os “simplórios” na sua filosofia primitiva do senso comum,
mas busca, ao contrário, conduzi-los a uma concepção de vida superior. Se ela afirma a exigência do contrato entre os intelectuais e os simplórios não é para limitar uma atividade científica, e
para manter uma unidade ao nível inferior das massas, mas justamente para forjar um bloco intelectual-moral, que torne politicamente possível um progresso intelectual de massa e não apenas
pequenos grupos de intelectuais (GRAMSCI, 1989, p. 20, grifo nosso).

Então, no que consiste esse caráter conservador da administração escolar, senão mera
ideologia da classe dominante. Conforme Paro (2010), o caráter administrativo intrínseco cotidianamente, em diversos setores (sociais e econômicos), arraiga-se também no ambiente
educacional, que se torna parte de uma estrutura conservadora social possuinte da finalidade
de manutenção do sistema capitalista (hierarquias sociais), ou seja, a finalidade da homogeneização do controle exercido pela burguesia em nossa sociedade para a preservação do
status quo.
A transformação social possui uma dependência do caráter administrativo imposto para
que se estruture uma escola democrática, ou seja, é necessário que haja um interesse administrativo, social e político, para que se constitua uma emancipação dos alunos. Porém,
sendo observado, na prática, a administração escolar ligada aos interesses capitalistas, não
se pretende reduzir as diferenças sociais e econômicas, apenas aprofundá-las, contribuindo
para o processo de alienação e submissão da classe de trabalhadores.
O caráter conservador, o qual possui a função de garantir a ineficiência educacional,
torna-se mais evidente a partir da utilização da administração capitalista ao processo de escolarização, esta que reduz o processo escolar ao processo mecânico de linha de produção,
em uma escola como prestadora de serviços, adotando-se as técnicas, normas e métodos
empresariais.
Nessa perspectiva o aluno é visto como a matéria prima a ser moldada aos interesses
de tal sistema, focando na alta produtividade, por meio da rotinização e burocratização nas
atividades escolares, e ignorando as diferentes condicionantes e a relação de exploração trabalhista no ambiente empresarial, o qual reflete-se na administração escolar adotada. Nesse
processo perverso, entende-se professores e gestores, como responsáveis pelos maus índices
educacionais, quando, na realidade, os índices são baixos pela própria administração adotada
e enviesada aos interesses dos reformadores empresariais da educação.
Na sequência é preciso compreender em que consiste, de fato, o papel do estudante no
processo de produção pedagógico. Os estudantes possuem, pelo menos, duas especificidades em relação à produção pedagógica e, ao mesmo tempo, simultâneas ao se configurarem
na natureza, tanto do estudante, quanto da própria escola, ambos no processo denominado
de escolarização. Assim, todo estudante se configura como consumidor, e ao mesmo tempo
como produtor, como matéria prima e como produto, dentro do processo de escolarização,
que é parte integrante e constituída do processo de produção da atividade escolar genuína,
isto é, como matéria prima, produtor, produto e consumidor do bem produzido pela escola,
que é o conhecimento,
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No processo de produção material, a matéria prima é transformada com vistas à constituição do
produto final e, na condição de objeto de trabalho, participa do processo produtivo, opondo resistência e ao mesmo tempo sendo modificada pela ação transformadora do trabalho humano [...]
no processo educativo, eles dizem respeito a valores, atitudes, conhecimentos, tudo enfim que se
refere à apropriação do saber acumulado pelo homem (PARO, 2010, p. 214).

A ação do aluno dá-se a partir da finalidade do processo produtivo no qual se inclui,
sendo um co-produtor (PARO, 2010), sendo melhor observado a partir das participações das
atividades educativas. Os alunos, enquanto matéria prima, representam implicações para a
gestão administrativa escolar, pois possuem individualidades e a escola não possui meios de
realizar a seletividade (dado as diferenças sociais e econômicas de nossa sociedade), como
ocorre nas produções industriais.
A partir do processo da produção material e imaterial, Paro (2010) evidencia que a
participação do aluno, como objeto, ocorre a partir da natureza deste, ou seja, que não se
configura como um objeto material, mas como dotado de idealizações e incube que o consumo se dá através do “imediatismo”, ao mesmo tempo que há a tentativa de transmissão, por
parte do professor, há uma apropriação do conhecimento.
Contudo, este processo, ocorrido na escola é parcial, pois se configura como uma das
instâncias temporais da educação, a ser preenchida no decorrer da vida de cada indivíduo,
que se prolonga após o ato da produção em contextos diversos.
O produto da educação escolar, nessa perspectiva, se configura no processo descrito
por Saviani (2003) de transmissão-assimilação dos conteúdos canônicos e propedêuticos da
escola, do saber erudito, dos grandes clássicos de cada uma das disciplinas escolares, que
resulta na aquisição do conhecimento por parte dos estudantes.
Conhecimento este, que deve ser o mesmo dos dominadores, para que se dê o processo
de emancipação de nossa juventude escolar. A percepção do aluno como produto e produtor,
de forma conjunta, exige uma observação do que seria, de fato, o produto final esperado, não
o reduzindo a aula, pois, desta forma, retira a totalidade e desconsidera a não passividade do
aluno dentro deste processo.
Torna-se necessário considerar o saber como a transmissão do conhecimento histórico
do homem, constituído por conhecimentos e valores na sala de aula e pela ação e trabalho
do objeto no processo de produção pedagógica.
O produto gerado pela instância escolar, embora não se configure, de fato, como o produto final, haja vista a educação ser contínua, pode ser interpretado como o aluno que obteve
conhecimento. Considerar o produto final da escola, e do processo de escolarização implica
olhar para o final de cada etapa educativa e analisar o que aquele aluno possui de diferente,
quando iniciou seus estudos.
Essa diferença, entre o que ele se tornou no final da escolarização do que ele era, antes
da escola, é que resulta no produto final da educação escolar. E quanto maior foi o número
dessa diferença, melhor terá sido sua escolarização em termos de processo de transmissão
de saberes.
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É por isso que se considera que, se a educação realmente se efetivou, o aluno sai do processo
diferente de como ele aí entrou. Essa diferença [...] já supõe uma real transformação na personalidade viva do educando, é que se constitui no efetivo produto do processo pedagógico escolar.
Ou seja [...] a escola produz o “aluno educado” (PARO, 2010, p. 214, grifos meus).

O produto esperado, portanto, dá-se a partir desta concepção de produção pedagógica,
que viabiliza enxergar o que ele aprendeu, portanto, a escola produz o aluno educado. E aluno
educado significa o aluno que passou pelo processo de escolarização, que obteve acesso
aos conteúdos construídos ao longo da história da humanidade nas diferentes disciplinas que
estudou.
E, tal produto só pode surgir em uma escola gerida pelos princípios da democratização.
O que nos leva a retornar a essa temática por meio de uma constatação sobre o antagonismo existente entre uma gestão escolar democrática e os modelos de gestão na sociedade
neoliberal contemporânea.
O antagonismo entre gestão escolar democrática e os modelos de gestão na sociedade
neoliberal contemporânea é observado em sua práxis ao negligenciar o papel revolucionário
da escola de promover a apropriação do saber histórico acumulado às massas trabalhadoras
permitindo que desenvolvam a consciência crítica da realidade em que se encontram (PARO,
2010, p. 226),
Dessa forma, a escola, que, em sua função especificamente educacional, poderia constituir-se em
instrumento de ação política a serviço da classe dominada, torna-se instrumento de ação política
a serviço da dominação. Não é de se estranhar, portanto, que, para atender a esses propósitos
autoritários, sejam buscados, na empresa capitalista, célula-mater do autoritarismo em nossa sociedade, os sedutores mecanismos administrativos utilizados na dominação a ela inerente (PARO,
2010, p. 227).

Segundo Paro (2010, p. 227), o que toda administração tem de essencial, entendida em
seu sentido mais geral e abstrato, é o fato de constituir-se em “utilização racional de recursos
para a realização de fins determinados”, e explica que diante desse caráter mediador, são os
fins buscados que dão especificidade a cada administração em particular.
Com isso, impede-se os estudantes de terem acesso aos conteúdos escolares e o desenvolvimento do pensamento crítico, mantendo as massas de filhos de trabalhadores com
um currículo mínimo, repleto de conhecimentos rasteiros para impedi-los de qualquer acesso
mais profundo sobre o pensamento dos seus dominadores. Garante-se, assim, a alienação
da massa pobre da população a respeito de qualquer possibilidade de desenvolvimento de
pensamento crítico.
Nesse contexto, Uchôa e Marques (2017), abordam que a gestão da organização escolar deve favorecer a participação em um processo democrático com partilha do poder e o
envolvimento da comunidade escolar na tomada de decisões do processo educativo.
Lück (2009), corrobora ao dizer que a gestão escolar engloba, de forma associada, o
trabalho da direção escolar, da supervisão ou coordenação pedagógica, da orientação educacional e da secretaria da escola, considerados participantes da equipe gestora da escola,
que, segundo o princípio da gestão democrática, a realização inclui também a participação
ativa de todos os professores e da comunidade escolar como um todo, de modo a contribuírem para a efetivação da gestão democrática que garante qualidade para todos os alunos.
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A SUPERAÇÃO DA CONCEPÇÃO
CONSERVADORA NA EDUCAÇÃO
Freitas (2012), destaca que foi na década de 1980 que começou nos Estados Unidos
uma disputa de agenda entre os educadores
profissionais e os reformadores empresariais
da educação. Formou-se então nos anos
1990, uma coalizão lucrativa entre políticos,
mídia, empresários, empresas educacionais,
institutos, fundações privadas e pesquisadores, alinhados com a ideia de organizarem a
educação em detrimento das propostas feitas
por educadores profissionais.
O autor relata que um movimento empresarial semelhante, conhecido como “Todos”
pela Educação, teve início no âmbito educacional brasileiro pela ação de empresários
que faziam parte do Conselho de Governança
da organização, como Jorge Gerdau Johannpeter, presidente do Grupo Gerdau, assessor
da presidenta Dilma como Coordenador da
Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho
e Competitividade; Cesar Callegari, da Secretaria de Educação Básica do MEC e Mozart
Neves Ramos do Conselho Nacional de Educação. Freitas (2012), explica que a ênfase
em gestão e adição de tecnologia são características da forma como os empresários
fazem modificações no âmbito da produção,
é a lógica transferida para o campo da educação, detectada como Pedagogia Tecnicista
por Demerval Saviani, que nos anos 1980,
pressupondo neutralidade científica, mas inspirada em princípios de racionalidade, eficiência e produtividade, reordena o processo
educativo para torná-lo operacional, definindo
o que professores e alunos devem fazer, bem
como quando e como deverão fazer.

A administração tipicamente capitalista,
é concebida para dar conta das questões relacionadas à eficiência interna e ao controle
do trabalho alheio na empresa produtora de
bens ou serviços, tendo como escopo servir
à apropriação do excedente (mais-valia), pela
dominação do trabalhador. Disso decorre a
impropriedade de sua aplicação em instituição cujos fins dizem respeito à constituição
de sujeitos, isto porque os objetivos que se
buscam na empresa capitalista não são apenas diferentes, mas antagônicos aos buscados na escola (PARO, 2010). O autor, lembra,
portanto, que é necessária uma educação
que esteja:
Vivamente comprometida com uma escola que, acima de tudo, concorra para
a apropriação de valores de cidadania e
o desenvolvimento de comportamentos
compatíveis com a colaboração recíproca entre os homens, para além das leis
naturais do mercado (PARO, 1999, p. 14).

A adoção dos mecanismos gerenciais
da administração capitalista na escola repercute de forma especialmente singular no papel desempenhado pelo diretor escolar. De
acordo com Paro (2010, p. 194), em geral
um diretor assume posição por vezes contraditória, pois enquanto educador precisa cuidar dos objetivos educacionais da escola e,
como gerente do Estado, com seu número
excessivo de leis desvinculadas da realidade
e inadequadas à solução de problemas, emperrando o funcionamento da instituição.
Contudo, atendem à administração capitalista, seus objetivos e interesses na escola
com normas e métodos, dizendo se tratar de
eficiência e racionalidade, visando o controle do trabalhador e a conservação do status
quo dos dominadores, em prejuízo da precária educação pública.
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É preciso buscar, na natureza própria
da escola, os objetivos, princípios, métodos
e técnicas adequadas ao incremento de sua
racionalidade. Reflete-se, sobre as condições
concretas elaboradas por Paro (2010), que
devem ser criadas pela gestão democrática
na escola, comprometida com os interesses
da classe trabalhadora, perpassando pela autonomia inerente à uma gestão democrática,
na figura do diretor, chamando atenção para
a consciência crítica e “para o necessário engajamento político do educador escolar, [...] o
educador como autêntico intelectual no sentido gramsciano do termo: sua função, embora dizendo respeito às coisas do espírito, do
intelecto, não se restringe a isso, mas inclui
sobretudo sua ligação orgânica a uma classe
fundamental no mundo da produção, ou seja,
à classe trabalhadora, à qual ele procura dar
"homogeneidade e consciência da própria
função" (GRAMSCI, 1978, p. 3).
Devemos buscar, portanto, uma perspectiva de educação que se preocupe em
neutralizar a ideologia que acompanha a introdução, na escola, do ideário neoliberal, via
gerência da qualidade total. Adotar determinada concepção de mundo implica certas
responsabilidades com respeito à difusão de
tal concepção.
Uma escola comprometida com valores como os de democracia, liberdade e
homem histórico, não pode deixar passivamente encharcar-se por uma ideologia antagônica, nada fazendo para que seus alunos,
pela mediação da educação, se apropriem
de uma visão de mundo consentânea com
esses valores (PARO, 1999). Nessa empreitada, a ferramenta indicada é o Projeto Político
Pedagógico.

CONCEITO de PPP
Legalmente, a Lei nº 9.394 de 1996,
reconhece o projeto pedagógico e a escola
como responsável por sua elaboração, execução e avaliação. O preceito legal conclama a
escola à autoria de sua própria organização
de gestão e da prática a partir da reflexão
de sua intencionalidade educativa (VEIGA,
2009).
No sentido etimológico, projeto tem referência “no latim como proiectus, entendendo o prefixo pro - para refletir a ideia de futuro,
para a frente, e o particípio iācere, com respeito a iactus, por lançar, com raiz no indo-europeu ye-, lançar ou jogar” (VESCHI, 2020).
Juntas, as palavras “projeto, político e
pedagógico” ganham nova dimensão – é projeto porque reúne propostas de ação futura em
determinado espaço de tempo; é político pois
considera o conceito freireano (VEIGA,2009)
que escola é um espaço para formação do
sujeito cidadão consciente e crítico; e é pedagógico, pois define e organiza processos de
ensino e aprendizagem incluindo atividades.
Partindo desse conceito, o PPP é construído por e para uma coletividade, visa atender necessidades locais a que se destina, e,
ao mesmo tempo, corroborar nas determinações globais. De acordo com Veiga permeado por um significado ontológico:
É necessário que se afirme que o projeto-político-pedagógico exige uma reflexão
acerca da concepção de educação e sua
relação com a sociedade e a escola, o
que não deixa de lado uma reflexão sobre o homem a ser formado, as questões
vinculadas à cidadania, ao trabalho e a
consciência crítica (VEIGA, 2009, p. 164).
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Desta forma, mais do que um ato político, a democratização da escola sob a égide do pensamento freireano, nesse contexto,
traduz atos como o PPP enquanto prática de
gestão democrática, como “[...] uma forma
de vida que influencia a consciência e o comportamento do homem quando lançado ao
debate, ao diálogo problematizador, com a
participação, na busca de soluções dos conflitos enfrentados nas instituições escolares”
(ALCÂNTARA et al., 2018, p. 21).
A estruturação do PPP segue um percurso organizado a partir dos objetivos da
ação educacional junto à comunidade em
que atua. Fundamental à visão democrática
que se obtém com uma base plural composta
por todos os agentes envolvidos no contexto
local. “A construção, a execução e a avaliação
do projeto são práticas sociais coletivas, fruto
da reflexão e de consistência de propósitos
e intencionalidades” (VEIGA, 2009, p. 165)
Conceitualmente, trata-se de uma atividade coletiva regida por princípios democráticos e construída com responsabilidade social, onde, professores, estudantes, equipe de
gestão escolar e comunidade devem discutir
e decidir coletivamente objetivos, percursos,
indicadores e atitudes que solucionem os problemas comuns da escola, viabilizando assim
a materialização de uma escola que promova
a educação de qualidade voltada aos interesses da classe trabalhadora.
Para Veiga (2009), a importância de
um PPP construído sobre as bases de uma
gestão democrática, leva a uma educação de
qualidade que pressupõe marcos de igualdade e de inclusão parametrizados principalmente pelo acesso, sucesso e permanência
do aluno na escola.

Um PPP democrático é importante na
medida em que é exequível e corresponde
a identidade escolar ao se posicionar e executar o esforço máximo para a escola formar
sujeitos cidadãos a partir de experiências de
aprendizagem que incluem componentes de
seu contexto social; mas além disso, e na
condição de documento de gestão escolar
democrática, considera o enfrentamento de
conflitos inerentes ao ambiente escolar, como
a exclusão, a reprovação, a não permanência
de estudantes em sala de aula, o que, segundo Veiga (2009) resulta na marginalização
das classes populares.
É, portanto, equivocado o pensamento
que dissocia a gestão escolar em dois atos
separados no administrar e no fazer, colocando a gestão escolar como um tipo dentro da
administração geral que tem em seu corpus
a separação do pensar e do executar como
processos independentes. Nesse sentido, vai
além, refletindo sobre o empoderamento e a
maior participação da comunidade como recursos para atingir propósitos democráticos
como visto em Lück (2009), Paro (1999), e
Veiga (2009).
É necessário decidir de forma participativa e colaborativa o que se quer reforçar
na escola por meio de elementos relevantes
que precisam estar presentes na estrutura
do PPP. Assim, é preciso detalhar as finalidades, conhecimentos, unicidade da teoria e da
prática, para atingir os objetivos. O PPP é o
instrumento que sustenta a intencionalidade
educativa ao mesmo tempo que serve para
analisar a estrutura organizacional, coloca em
pauta pressupostos teóricos, políticos, desafia e exercita a gestão democrática escolar,
situa obstáculos e vislumbra possibilidades
dentro daquela realidade propiciando uma
construção coletiva e consciente para os sujeitos envolvidos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Investigamos neste trabalho, como a construção de um projeto político pedagógico
deve passar pelo escrutínio pormenorizado dos conceitos basilares da educação brasileira.
Nessa perspectiva foi necessário analisar qual o papel social da escola, quais os modelos
de administração escolar, como se fundamenta o processo e o produto da educação escolar,
além de tecer o PPP como ferramenta capaz de garantir a emancipação educacional para
cada escola pública brasileira.
A sanha neoliberal vem tentando transformar a educação pública brasileira em ativo
financeiro, isto é, busca o controle gerencial do dinheiro público voltado à educação do país
para seus interesses próprios, ligados ao maior enriquecimento da classe dominante, em
prejuízo da pobreza intelectual dos menos favorecidos, os estudantes pobres brasileiros.
Conforme Freitas (2012), o Brasil está seguindo a mesma cartilha que levou a educação
estadunidense ao fracasso, tudo em nome da garantia do status quo da elite, representada
por segmentos como “todos” pela educação; institutos como Ayrton Senna; Fundações como
Gerdau e Lehman, além de bancos como Itaú e Santander. É claro que indivíduos representantes dessas empresas estão pouco se importando com a educação pública o que querem,
de fato, é meter a mão no dinheiro da educação do país.
Seguindo essa abordagem, foi visto como a administração escolar de viés capitalista
segue os mesmos desígnios postos pelos reformadores empresariais da educação (FREITAS,
2012), na tentativa descarada de gerenciar a educação do país, criando falsas pedagogias,
falsos recursos, falsas expectativas e culpabilizando os docentes pelo fracasso escolar dos
estudantes.
Dentro dessa ação, ocultam toda e qualquer menção a valorização docente, pagamentos
de melhores salários, oferta de condições de trabalho, utilização de pedagogias dos países
melhores colocados nos rankings educacionais e, principalmente, escondem qualquer menção
a gastos com infraestrutura.
Tudo se resume, na visão desses indivíduos, a mera capacidade de administração, não
compreendem, e nem o querem entender, que a educação consiste em bem imaterial, isto é,
não é um produto produzido que pode ser vendido ao final do processo.
Com isso, identificamos que apenas a gestão democrática é capaz de garantir os dois
saltos apontados por Paro (2010), a saber: a aquisição dos conteúdos acumulados ao longo
da história da humanidade e a consciência crítica. São esses dois critérios responsáveis pela
verdadeira emancipação dos nossos estudantes, especialmente, aqueles menos favorecidos
social e economicamente, uma vez que, apenas estando esclarecidos pelo processo de escolarização poderão se livrar do jugo pesado dos dominantes, apenas, quando eles, os alunos
mais empobrecidos, tiverem acesso aos mesmos conhecimentos e conteúdos escolares dos
seus dominadores é que poderão deixar de serem dominados.
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Na contramão dessa percepção capitalista, vimos como a educação, como bem imaterial, constrói o aluno educado, isto é, o aluno que adquiriu conhecimento enquanto produto e
produtor de saberes, participante do processo de escolarização. Esse produto escolar, que é
o aluno educado, implica em compreendê-lo como resultado de uma subtração entre o que
ele se tornou daquilo que ele era, antes da escola e da escolarização. Apenas uma gestão
democrática pode garantir, portanto, esse acesso ao conhecimento sistematizado aos nossos
jovens estudantes brasileiros.
No mesmo sentido, foi visto que o PPP se constitui como a principal identidade de uma
escola. Se for alinhado com os pressupostos da gestão escolar, então, teremos uma escola
de qualidade. Espera-se que toda escola planeje seu PPP em comunhão com todos os atores
escolares, professores e demais colaboradores da escola, juntamente e em igual comunhão
com os estudantes e toda a comunidade local.
Apenas essa união é capaz de garantir uma escola democrática de fato, uma vez que
permite a participação de todos na construção dos objetivos escolares em comum, incluindo
a demanda de poderes por parte da direção escolar, permitindo uma participação efetiva de
todos sobre os objetivos da escola, objetivos esses inseridos nas práticas vividas e necessidades locais.
Futuras investigações podem contribuir para aprofundar o estudo aqui realizado.
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CONTRIBUIÇÃO DA PSICOMOTRICIDADE NO
DESENVOLVIMENTO MOTOR INFANTIL
RESUMO: O presente estudo apresenta a contribuição da psicomotricidade no desenvolvimento
motor infantil, descrevendo a necessidade do trabalho corporal com brincadeiras, como
experiências lúdicas para a aquisição de habilidades motoras. A psicomotricidade contribui para
o desenvolvimento infantil, porque visa a estimulação aos movimentos das crianças, nesse sentido
motivar a capacidade sensitiva através das sensações e relações entre corpo e o exterior deve ser
uma prática do professor de Educação Infantil. O problema da pesquisa esteve em querer saber,
qual a contribuição da psicomotricidade no desenvolvimento motor infantil? Seu objetivo geral
foi apresentar a contribuição da psicomotricidade nos espaços educativos da Educação Infantil,
para o desenvolvimento motor das crianças de quatro a cinco anos. Os objetivos específicos
foram: caracterizar a pré-escola enquanto espaço educativo, conceituar a psicomotricidade e
descrever a contribuição da psicomotricidade no desenvolvimento motor infantil. 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 ficou na própria compreensão de que a psicomotricidade contribui
com o desenvolvimento não apenas motor das crianças, mas de modo expressivo para a formação
humana, possibilitando às crianças a estruturação motora, o esquema corporal, a afetividade e
o desenvolvimento intelectual.

Palavras-chave: Desenvolvimento; Criança; Psicomotricidade; Motor; Corpo.
28 - Fevereiro/ 2022 - Educar FCE

218

Revista Educar FCE - 51 ª Edição - 28 - Fevereiro/ 2022

INTRODUÇÃO

O

presente artigo tem como tema a "Contribuição da Psicomotricidade no Desenvolvimento Motor Infantil". A psicomotricidade tem sido uma área facilitadora que
tenta buscar, a todo instante, estratégias para impulsionar o desenvolvimento
integral das crianças, pois possibilita a estimulação dos movimentos que é um dos aspectos
mais importantes na primeira infância. Sua principal intenção é motivar a capacidade sensitiva
por meio das sensações e relações entre o corpo e o mundo exterior, seja o outro, as coisas
e os objetos. Nesse sentido, a observação e a escuta, com significado de atenção para aquilo que a criança quer expressar através do seu corpo, devem ser uma atitude constante no
trabalho de psicomotricidade nas instituições de Educação Infantil.
A escolha do tema se justifica a partir da preocupação em contribuir com experiências
reais que possibilitem o movimento das crianças, nas turmas da Educação Infantil. A partir
dessa necessidade da prática educativa, houve a intenção em investigar para entender melhor
a área da psicomotricidade, levantando as informações teóricas sobre a sua contribuição no
desenvolvimento das crianças, que desde muito pequenas já precisam utilizar o corpo para
interagir no ambiente e com as pessoas para compreender o mundo a sua volta. Sabe-se que
a psicomotricidade é caracterizada como uma abordagem que permite a compreensão do
modo como a criança toma consciência do seu corpo e das possibilidades de se expressar
através do corpo, se posicionando no tempo e no espaço.
O problema da pesquisa está em querer saber, qual a contribuição da psicomotricidade
no desenvolvimento motor infantil? O objetivo geral foi apresentar a contribuição da psicomotricidade nos espaços educativos da Educação Infantil, para o desenvolvimento motor das
crianças de quatro a cinco anos. Os objetivos específicos foram: caracterizar a pré-escola
enquanto espaço educativo, conceituar a psicomotricidade e descrever a contribuição da
psicomotricidade no desenvolvimento motor infantil.
O estudo foi organizado em dois capítulos e duas seções, sendo que no primeiro capítulo caracterizou-se a pré-escola como espaço educativo que possibilita as interações e as
aprendizagens, descrevendo seu contexto e as possibilidades educativas que ocorrem em
seus espaços.
Na primeira sessão conceituou-se a psicomotricidade na Educação Infantil, destacando
a sua importância na formação das crianças que é a base indispensável para o desenvolvimento motor, afetivo e psicológico da criança. Na segunda seção descreveu-se a contribuição
da psicomotricidade no desenvolvimento motor infantil, ressaltando as experiências lúdicas
favorecendo a criança a conscientização sobre o seu corpo. 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 quatro a cinco anos, que participam de experiências que envolvem os movimentos
do corpo na interação com o outro e com os objetos, contando com a observação atenta do
professor sobre suas expressões corporais que comunicam, organizando recursos e vivências
que favorecem o desenvolvimento motor infantil.
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CARACTERIZAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA
A Instituição de Educação Infantil que
abrange as crianças na faixa etária de quatro
a cinco anos, conforme a proposta no Referencial Curricular Nacional para a Educação
Infantil - RCNEI (1998) são denominadas de
pré-escolas, que atendem as crianças em períodos de quatro a seis horas.
O principal objetivo da Educação Infantil
é promover a evolução integral das crianças,
desse modo, a pré-escola tem o aspecto socializador em seus ambientes educativos para
propiciar às crianças o conhecimento.
O RCNEI (1998, p. 23) define as crianças como uma pessoa histórica, que vive
em meio social, faz parte de uma família que
possui princípios e determinados costumes".
Entendeu-se que o contexto de interação dessas crianças, no caso a pré-escola, contribui
com sua formação, mas essa criança já traz
de casa os princípios e aprendizagens ensinados por sua família desde o seu nascimento.
Nesse sentido, entende-se que cada
criança é singular e são caracterizadas por
seu modo de viver e pensar o mundo de um
jeito próprio. É nas interações que estabelecem desde cedo junto aos adultos, crianças
e no entorno, que elas revelam os esforços
para compreender o mundo em que vivem e
brincando, explicitam as condições de vida,
seus anseios e desejos.
As meninas e meninos constroem o conhecimento nas interações com outras pessoas e o meio em que vivem, desse modo,
o conhecimento é constituído como um fruto
em um trabalho intenso de criação, significação e ressignificação.

Segundo Vygotsky (2003) a criança
quando inserida na pré-escola passa a conviver com outras crianças e adultos, dessa
forma seu desenvolvimento é compreendido
numa:
Perspectiva sociocultural, em que a percepção do que é sujeito, que se constrói
na inter relação com o espaço e onde
se insere. O sociointeracionismo é a concepção que explica a aprendizagem no
contexto de que esse sujeito aprende nas
relações que estabelece com o espaço e
com os pares mais experientes (VYGOTSKY, 2003, p. 121).

Entendeu-se que é relevante a percepção de que, as inter relações entre as crianças
com o espaço pré-escolar favorecem a aprendizagem, isso porque acredita-se, segundo a
teoria sociointeracionista, que o sujeito constrói o conhecimento e se desenvolve a partir
da sua exploração com o meio.
A compreensão da concepção sociointeracionista é importante para os profissionais
da pré-escola, que irão direcionar as propostas educativas levando em consideração que,
o desenvolvimento infantil se constitui a partir
das relações que as crianças estabelecem
com o meio e com as pessoas.
Vygotsky (2003) também contribui com
a educação quando escreve sobre o desenvolvimento do pensamento e da linguagem
para a aprendizagem, afirmando que:
O desenvolvimento da oralidade requer
a evolução do cognitivo, isso porque o
pensamento é exteriorizado pela palavra.
A linguagem é o resultado do pensamento, que se constitui como recurso básico
para a aprendizagem. O desenvolvimento
cognitivo favorece diversas formas de organização do pensamento que integra o
diálogo entre o indivíduo e o aspecto relacionado ao conhecimento (VYGOTSKY,
2003, p. 121).
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Observou-se que as crianças quando
se expressam por meio da fala, estão de
modo geral, expressando o pensamento. Nesse sentido é que a oralidade é importante
no processo de ensino e aprendizagem da
pré-escola, porque é assim que o professor
ouvirá às crianças para que possa propor novos desafios que contribuem com a aprendizagem infantil.
Comprende-se que a linguagem, segundo Vygotsky (2003, p. 74) compõem-se em
duas funções, a saber: "a de intercâmbio social e pensamento generalizante". Ambas as
funções são relevantes para o desenvolvimento infantil e para as interações sociais estabelecidas na pré-escola, isso porque é por meio
da fala que as crianças expõem seus desejos
e necessidades. Com o pensamento generalizante é possível fazer uma explicação quando
se quer comunicar-se com as pessoas.
Em suma, a teoria sociointeracionista
é importante e deve ser utilizada como uma
concepção de desenvolvimento pelos profissionais da pré-escola, isso porque contribui
de forma significativa para a construção de
conhecimentos das crianças da Educação
Infantil.
O grande desafio da escola e seus
profissionais é analisar o jeito particular das
crianças serem e estarem no mundo. Segundo Piaget (1995) cada criança é única e sua
percepção está relacionada ao seu interesse em relação ao objeto do conhecimento,
quando:
Evoca diversas indagações sobre o que
deseja conhecer. Os interesses das crianças estão relacionados às suas disposições afetivas, que contribuem para o
equilíbrio cognitivo. Assim, a criança no
processo de aprendizagem vive em constante desequilíbrio e volta a equilibrar o
conhecimento quando estabelece relação
com a nova informação e o que já conhece, construindo o novo conhecimento
(PIAGET, 1995, p. 75).

Como foi possível observar, a criança
deve ser considerada pelo professor da pré-escola como ser ativo, que constrói o seu
conhecimento a partir da relação que estabelece com o conhecimento que já possui para
se desenvolver.
Nesse sentido, a pré-escola quando
adota a concepção construtivista, proposta
por Piaget (1995) deve considerar a criança
como ser ativo, que possui um modo próprio
de pensar, referente ao seu grupo.
A concepção construtivista de ensino e
aprendizagem requer profissionais que compreendam o jeito particular da criança ser e
estar no mundo, para que possam possibilitar
um ambiente rico em materiais que aguce a
curiosidade dela e a desequilibre em relação
ao conhecimento que já possui, para a partir
daí buscar estabelecer relações e construir o
novo conhecimento.
Na educação dos meninos e meninas
da pré-escola existe a urgência de incorporem
o Educar e o Cuidar, o RCNEI (1998) define
o educar como estar presente em diversas
situações envolvendo cuidados e aprendizagens de várias formas e possibilidades, com
o acompanhamento e orientação do adulto,
sendo que o cuidar significa:
Um componente complementar do ensino, mesmo que exija saberes, talentos e
ferramentas que explorem a importância
educativa. Ou seja, cuidar de uma menina em um contexto educativo demanda a
agregação de vários campos do saber e a
cooperação de profissionais de variadas
áreas. Cuidar significa valorizar e ajudar a
desenvolver capacidades (BRASIL, 1998,
p. 23).
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A compreensão do educar e do cuidar
por parte do professor é relevante, pois esses dois aspectos devem ser considerados
como elementos essenciais e indissociáveis
na aprendizagem dentro das instituições pré-escolares, pois um complementa o outro.
Portanto, o professor deve interessar-se
pelo que a criança pensa e sabe sobre si e
sobre o mundo, visando dessa forma à ampliação destes saberes e talentos, que logo
a tornaram mais independentes e mais autônomas nos mais variados espaços que compõem a pré-escola.

CONCEITUAÇÃO DA
PSICOMOTRICIDADE
A psicomotricidade é compreendida
como a ciência que estuda o homem por meio
do seu próprio corpo, a partir do movimento e
em relação ao seu mundo interior e exterior.
Ela também é entendida como a capacidade
de determinar e coordenar mentalmente os
movimentos corporais.
Segundo Silva (2014) a psicomotricidade é conceituada como a relação entre o
pensamento e a ação, envolvendo também a:
Emoção, ou seja, é considerada a ciência
que estuda o homem por meio do seu
corpo em movimento, em relação ao seu
mundo interno e externo, funcionando
como eixo de sustentação da vida sócio-psico afetiva do sujeito. No entanto, para
se chegar a essa definição foram necessários estudos e pesquisas para que as
concepções sobre o corpo fossem sendo
modificadas e aprimoradas (SILVA, 2014,
p. 07).

Para Silva (2014, p. 08) é fundamental
ressaltar a “importância da psicomotricidade
para o desenvolvimento integral da criança,
principalmente em seus primeiros anos de
vida e na fase pré-escolar”.
A fase pré-escolar é considerada o período de maior desenvolvimento das crianças,
as vivências com movimentos são de grande
importância e possibilitam a base para que a
criança desenvolva a autonomia corporal e a
maturidade socioemocional.
Na Educação infantil tudo é novo para
as crianças, assim o corpo está presente nas
mais variadas descobertas, os conhecimentos do mundo a sua volta envolvem todos os
sentidos até avançar um nível de operações
mais complexas.
De acordo com Costa (2001, p. 34)
a evolução motora e psicomotora é fundamental, nesse sentido cabe aos educadores,
conhecer essas funções no desenvolvimento
das crianças, a fim de “facilitar e aprimorar as
aquisições delas com o período de desenvolvimento no qual se encontram”.
Compreendeu-se que a pré-escola, enquanto espaço educativo deve priorizar as
competências motoras das crianças, para
tanto, o professor deve priorizar experiências
com movimentos para permitir que os pequenos experimentem, arrisquem, errem, acertem
por meio de vivências práticas, desenvolvendo neles uma percepção dos recursos corporais que dispõem.

Entendeu-se que a psicomotricidade se
trata de uma integração do sujeito nos aspectos relacionados ao pensamento, ação e
afetividade que conduz o corpo humano ao
movimento, de forma completa, envolvendo
corpo e mente, por este motivo é reconhecida
como eixo de sustentação do sujeito ao que
sua expressividade se encontra no movimento.
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Segundo Ferreira (2000) o desenvolvimento psicomotor está relacionado a componentes:
Biológicos (maturativos) e relacionais, assim como há implicações psicológicas no
movimento e na atividade corporal na relação do sujeito com o meio no qual está
inserido, pois o movimento constitui-se no
meio pelo qual ele gera e expressa vivências e emoções nas relações. Ou seja, é
através do movimento e das ações que
ele entra em contato com pessoas e objetos com os quais se relaciona de forma
construtiva (FERREIRA, 2000, p. 79).

A partir das considerações sobre o desenvolvimento psicomotor que abrange o desenvolvimento funcional de todo o corpo e
suas partes, compreendeu-se sua relevância
para a primeira infância, que é o tempo de
maior possibilidade de as crianças tomarem
consciência do seu corpo.
Para Ferreira (2000, p. 79) nas experiências de movimento corporal que as crianças
participam nos espaços educativos da pré-escola, há relações “psicológicas e movimento
corporais, dessa forma é através do corpo
que as crianças expressam suas emoções”.
Compreender a psicomotricidade na
relação entre as implicações psicológicas e
a atividade corporal é relevante, para entender que o sujeito funciona como um todo,
ou seja, com mente e corpo associados na
construção do conhecimento e aquisição de
habilidades importantes à sua aprendizagem.
Segundo Fernández (1991, p. 65) a
apropriação do conhecimento implica o “domínio do objeto, sua corporização prática em
ações ou em imagens que necessariamente
resultam em prazer corporal”.

A criança egressa na pré-escola precisa
está inserida em experiências corporais que
permita o movimento, para que ela possa de
uma maneira harmoniosa e lúdica adquirir a
coordenação psicomotora, a conscientização
de sua corporeidade dentro de um contexto
que lhe permita a livre expressão.
É importante que a professora conheça a
definição de psicomotricidade, para que possa
compreender a necessidade das crianças em
adquirir autonomia corporal, que só é possível
por meio da sua livre expressão, em espaços
que tenham materiais que as convide ao movimento, com desafios motores para que possam
experimentar e assim adquirir habilidades motoras importantes para o seu desenvolvimento.
Segundo Silva (2014) a psicomotricidade permite a corporeidade que se trata da
vivência como o:
Corpo na relação com o outro e com o
mundo a sua volta, ou seja, é o corpo
vivenciando e em movimento no tempo
e no espaço. Para a construção da corporeidade é imprescindível que a tenha
estímulos que favoreçam a apropriação
das funções básicas da psicomotricidade
que são: esquema corporal, interocepção
e excreção (SILVA, 2014, p. 10).

Compreendeu-se que a psicomotricidade
é uma ciência importante e que sua área estuda
o desenvolvimento da consciência corporal a ser
adquirida pela criança, desde a primeira infância,
aspecto que é importante e contribui de forma
significativa para o desenvolvimento motor infantil.
Portanto, a psicomotricidade corresponde a um termo utilizado na educação para explicar a perspectiva de movimento organizado
e integrado, de acordo com as vivências das
crianças, em que a ação é o resultado da individualidade, linguagem e socialização, não
apenas no desenvolvimento motor, mas intelectual, da lateralidade, estruturação do espaço, orientação do tempo e suas relações com
seu mundo interno, ou seja, o aspecto psicológico, por isso sua relevância para o desenvolvimento integral do sujeito é fundamental.
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CONTRIBUIÇÃO DA
PSICOMOTRICIDADE NO
DESENVOLVIMENTO MOTOR INFANTIL
Acredita-se que toda ação humana envolve a atividade corporal, pensando nisso
é que se considera que a criança é um ser
em constante mobilidade e se utiliza dessa
mobilidade para buscar conhecimento de si
mesma e daquilo que a rodeia.
É nessa perspectiva que a psicomotricidade na Educação Infantil irá possibilitar
às crianças a percepção de si, do corpo, do
esquema corporal e da lateralidade, que são
habilidades necessárias para as crianças adquirirem controle motor para explorar o meio
ao seu entorno.
Segundo Fonseca (2004, p. 45) a contribuição da psicomotricidade no desenvolvimento motor ocorre por meio do exercício
físico, que é relevante para o desenvolvimento
corporal da criança. As experiências físicas
estimulam a respiração, a circulação, fortalece os ossos, a musculatura e a condição
física”.
Na Educação Infantil, na Instituição
denominada pré-escola, as crianças vivem
em constantes interações, movimentações e
relações entre crianças/crianças, crianças/
adultos e crianças/meio. Nesse sentido, elas
estão o tempo todo se relacionando com objetos e pessoas. Deste modo, a ação física é
necessária para que a criança harmonize de
maneira integradora as possibilidades motoras, afetivas e cognitivas.
Para Fonseca (2004, p. 54) o objetivo
da psicomotricidade é aprofundar a influência
das “interações recíprocas entre a motricidade
e o psiquismo humano, assumindo a unidade,
a diversidade e a complexidade transcendente da condição humana como componentes
estruturantes do seu conhecimento”.

Compreendeu-se que educar as crianças por meio do movimento é de grande
importância, e contribui para que a criança
resolva as situações problemas propostas
com maior facilidade, adquirindo habilidades
motoras fundamentais para a sua vida futura.
Segundo Barbosa (1990) a criança na
escola se movimenta nas ações que são direcionadas nas rotinas dessa instituição, como:
Correr, pular, girar e subir nos objetos
são algumas das atividades dinâmicas
que estão ligadas à sua necessidade de
experimentar o corpo não só para o seu
domínio, mas na construção de sua autonomia. A ação física é a primeira forma
de aprendizagem da criança, estando
a motricidade ligada à atividade mental
(BARBOSA, 1990, p. 67).

Como foi possível observar, a ação física da criança é, portanto, sua primeira forma
de aprendizagem, a criança se movimenta
não só em função de respostas funcionais,
mas pelo prazer do exercício, para explorar o
meio ambiente que a cerca, adquirir mobilidade e se expressar com liberdade.
As possibilidades do corpo estão relacionadas às atividades lúdicas como as brincadeiras, quando a criança participa de brincadeiras em que usa o corpo e a mobilidade
física, desenvolvendo a habilidade motora.
São muitas as brincadeiras que podem
ser desenvolvidas nos espaços da pré-escola
em que é possível favorecer o desenvolvimento motor das crianças, entre elas o brincar
no parque, os circuitos com desafios e as
brincadeiras tradicionais de roda, entre outras, permitem que as crianças desenvolvam
as habilidades motoras como o movimento
de prensar, subir, descer, rolar, dançar entre
outros. Mas que são importantes para o desenvolvimento do seu aspecto motor.
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Segundo Negrine (2002) o corpo que
brinca é entendido como parte do conhecimento na infância, por quê:
Contribui com o aspecto cognitivo, amplia a compreensão do corpo como função de vida e a compreensão crítica do
mundo em que vivemos. O corpo quando
relacionado a brincadeira está em todas
as atividades lúdicas, porque o corpo é
elemento que possibilita o conhecimento,
a percepção, a interação e até mesmo
as vivências culturais lúdicas (NEGRINE,
2002, p. 94).

A relação entre o corpo e a atividade
lúdica com as brincadeiras é importante do
ponto de vista pedagógico, porque favorece
o desenvolvimento da habilidade motora e ao
mesmo tempo, leva as crianças a construírem
conhecimentos de diversas áreas, como o desenvolvimento cognitivo.
Na pré-escola a brincadeira é um recurso da ludicidade e esse tipo de experiência envolve o corpo que é essencial para o
desenvolvimento das brincadeiras que acontecem a todo tempo no contexto dessa instituição educativa. Nesse sentido, as crianças
de quatro a cinco anos que estão envolvidas
nas brincadeiras, podem se desenvolver nos
aspectos físicos, cognitivos e sociais.
A evolução motora proposta pela psicomotricidade é fundamental para o desenvolvimento das crianças nessa faixa etária, nesse
sentido cabe aos professores, conhecer essa
função no desenvolvimento das crianças, a
fim de facilitar e aprimorar as aquisições dela
com o período de desenvolvimento no qual
se encontram.

Segundo Costa (2001) para o desenvolvimento motor das crianças de quatro a
cinco anos é esperado que elas conheçam o
próprio corpo, percebendo:
A estrutura da relação das partes e a totalidade do corpo, em uma totalidade organizada, isso porque o corpo operatório
é o seu instrumento de exploração com
o meio durante as atividades, aspecto
essencial para construir conhecimento
sobre a realidade (COSTA, 2001, p. 17).

Compreendeu-se que o desenvolvimento motor na infância é essencial para o desenvolvimento global das crianças, porque é
por meio do conhecimento que ela tem das
possibilidades do corpo, que ocorre a sua
evolução em diversas habilidades, como a
afetiva e a cognitiva.
A consciência do professor de Educação Infantil sobre o desenvolvimento motor
inicial das crianças de quatro a cinco anos é
essencial, para que este profissional busque
atividades em que seja possível possibilitar
às crianças meios para que possam se movimentar e desenvolver o aspecto motor.
Segundo Costa (2001, p. 18) a psicomotricidade possibilita a exploração do espaço pelas crianças, que vai se ajustando a sua
prática sendo capaz de representar os "elementos desse espaço descobrindo formas e
dimensões que foram possibilitadas por meio
do desenvolvimento motor".
Nesse sentido, na pré-escola o desenvolvimento da relação do corpo com o espaço é o resultado da habilidade motora que as
crianças vão adquirindo por meio de experiências, em que as brincadeiras e a ludicidade
estão presentes.
Possibilitar vivências na área de conhecimento movimento é de grande importância
para as crianças, pois se espera que elas se
apropriem do conhecimento corporal para
que possa alcançar o desenvolvimento motor
que essencial nessa fase da infância.
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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.

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 contextualizou-se a pré-escola, conceituou-se a psicomotricidade e descreveu-se a contribuição da
psicomotricidade no desenvolvimento motor
infantil.

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”.

As palavras chaves que foram utilizadas na busca dos livros e artigos científicos,
foram: psicomotricidade, habilidades, pré-escola, desenvolvimento e motor. Desta forma,
as bibliografias encontradas, foram relevantes
para elaboração do presente trabalho.

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.

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.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

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.

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: Fonseca (2004), que escreve
sobre a psicomotricidade na perspectiva multidisciplinar, Costa (2001) que relaciona psicopedagogia com a psicomotricidade, Silva
(2014) que faz uma reflexão sobre o brincar
e aprender com a psicomotricidade, entre outros.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a elaboração do presente estudo percebeu-se que o ambiente educativo da pré-escola tem como objetivo contribuir com o desenvolvimento integral das crianças de quatro
a cinco anos, desse modo em seu contexto é possível observar diversos materiais que são
essenciais para o ensino e a aprendizagem infantil, assim a ludicidade com a brincadeira são
elementos essenciais que devem estar presentes nas salas referências da Educação Infantil,
devido a sua contribuição para a aquisição de habilidades motoras na infância.
No decorrer do estudo, ressaltou-se que a psicomotricidade é uma ciência que estuda
o homem, a partir do seu corpo em movimento e suas relações que ocorrem em si e com
o outro por meio das interações que estabelece. Compreendeu-se também ao conceituar a
psicomotricidade que sua definição permite o caminho para trocas afetivas, para o trabalho
em grupo que possibilita a integração e a socialização das crianças nos espaços educativos
da pré-escola.
A compreensão da contribuição da psicomotricidade no desenvolvimento motor infantil
foi relevante, porque levantou a necessidade dos professores organizarem os espaços educativos da pré-escola, com a intenção de estimular as crianças para o movimento, por meio
de vivências corporais, trabalhando por meio de brincadeiras lúdicas, para que as crianças
sejam auxiliadas a transpor os desafios físicos, isso porque a psicomotricidade tem como
objetivo principal educar o movimento e permitir o desenvolvimento motor de modo que possam desenvolver o aspecto emocional e intelectual, além do aspecto motor que é de grande
importância para o seu desenvolvimento.
Portanto, concluiu-se que a psicomotricidade contribui com o desenvolvimento não apenas motor das crianças, mas de modo expressivo para a formação humana, possibilitando às
crianças a estruturação motora, o esquema corporal, a afetividade e o desenvolvimento intelectual. Contudo, sua intenção principal é o incentivo da prática de movimentos, principalmente
na primeira infância, por meio de experiências planejadas pelo professor da infância que tem
como intencionalidade possibilitar o divertimento, a criação, a interpretação e relacionamento
harmonioso com o mundo ao seu redor, explorando-o por meio do corpo e se desenvolvendo.
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A INTERVENÇÃO PSICOSSOCIAL EM AMBIENTES ESCOLARES
RESUMO: Este trabalho aborda a importância da intervenção psicossocial realizada por meio do
psicólogo em ambientes educativos, considerando a necessidade auxílio nas dificuldades de
aprendizagem e relações de convivência, a fim de que a formação como cidadão ocorra aos
estudantes, independente das necessidades e limitações encontradas. Felizmente, há poucas
décadas, essas limitações são reconhecidas como dificuldades de aprendizagem, devido aos
avanços nas pesquisas que abordam o assunto, contando com uma equipe de profissionais, entre
eles professores e psicólogos, que trabalham as dificuldades e as intervenções necessárias em cada
caso, permitindo ao aluno a continuação na participação do processo de ensino-aprendizagem,
sem que as necessidades excluem a criança da formação cidadã e do desenvolvimento pleno das
capacidades humanas. A relevância social está na caracterização das dificuldades de convivência
que refletem na aprendizagem são perceptíveis em espaços educacionais, com professores e
psicólogos trabalhando juntos de modo a intervir na formação discente.

Palavras-chave: Intervenção Psicossocial; Psicólogo Escola; Formação Social.
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INTRODUÇÃO

A

s dificuldades de aprendizagem e relações de convivência são discutidas com
frequência nos espaços em que a educação é o foco predominante, devido à
importância de considerar, ou não, como a aprendizagem ocorre nos variados
processos educacionais, em que fatores diversos influenciam o desenvolvimento dos estudantes, cabendo aos profissionais envolvidos um novo olhar sobre as limitações e necessidades
de cada sujeito. Ao docente, porém, cabe o papel de repensar as experiências, metodologias
e práticas didáticas de modo a oferecer meios estratégicos de aprendizagem a todos os estudantes (ALVIS, 2009).
A resolução das dificuldades de aprendizagem não alcança êxito quando os processos
visam a instrumentalização dos professores, devido à ausência de uma formação especializada para lidar com as diversidades em sala de aula e trabalhar as necessidades caso a caso,
considerando a infância, a cultura e os caminhos percorridos pelo estudante até que as dificuldades de aprendizagem e relações de convivência fossem identificadas (SAWAIA, 2013).
Diante desta realidade, o presente trabalho sugeriu uma preocupação com a identificação e compreensão das necessidades dos estudantes, refletindo na formação social, cabendo
a necessidade de atuação dos psicólogos educativos para auxiliar o professor na identificação
das dificuldades, explicando as necessidades discentes por meio do conhecimento sobre os
processos humanos, não objetivando a busca por culpados, mas a solução para os problemas de aprendizagem e as pessoas envolvidas na intervenção das necessidades dos alunos.
Sendo assim, o objetivo principal deste estudo é discutir aspectos que fundamentam
a atuação do psicólogo no âmbito educativo, por meio de intervenções psicossociais para
desenvolver as habilidades dos estudantes, refletindo na formação cidadã.
A relevância da temática justifica-se na necessidade de caracterização das dificuldades
de aprendizagem e relações de convivência, perceptíveis em espaços educacionais, com
professores e psicólogos trabalhando juntos de modo a intervir na formação discente, proporcionando o desenvolvimento pleno das capacidades humanas. Todos os sujeitos envolvidos
no processo de ensino-aprendizagem, como pais, professores, gestores, precisam repensar
o papel da escola diante das dificuldades de aprendizagem dos estudantes.
Para tanto, o trabalho seguiu uma abordagem qualitativa bibliográfica, a partir do levantamento de material referencial, buscando a contemplação de valores úteis para a significação
da intervenção psicossocial realizada no âmbito educativo, considerando a relevância do papel
do psicólogo como apoio nas dificuldades de aprendizagem e relações de convivência.
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A INTERVENÇÃO PSICOSSOCIAL
A realização de intervenções junto à
sociedade trata-se de uma proposta antiga,
considerando a existência do Estado, porém,
a perspectiva de intervenções psicossociais
ocorridas a partir das relações entre sujeitos
sociais iniciou-se paralelamente às lutas por
conquistas da autonomia de uma sociedade,
frente ao Estado (CODORNA, CORDEIRO E
BRASILINO, 2014).
As mudanças sociais adquiriram maior
representação e significados a partir do século XX, quando as questões relacionadas à
determinação pelo reconhecimento histórico
dos sujeitos, bem como a necessidade de
rupturas com situações impostas de forma inverídica, passaram a representar os diferentes
contextos humanos, proporcionando a participação social na construção da autonomia de
uma sociedade (GIULIANI, 2007).
A intervenção psicossocial, caracterizada como uma prática da psicologia social,
deve ser entendida como algo interdisciplinar,
considerando a possibilidade de orientar quebra de paradigmas, em diferentes contextos,
com base nas análises críticas nas relações
sociais cotidianas de grupos, instituições e
comunidades variadas, com olhares e perspectivas diversas (ANTUNES, 2012).
Para Maisonneuve (1977 apud CORDONA, CORDEIRO E BRASILINO, 2014), afirma
que a intervenção psicossocial apresenta algumas classificações, como: autoritária, quando
ocorre a determinação pela mudança social,
sem possibilidade de constatação; populista,
limitando os envolvidos à resposta por situações impostas, sem que ocorra a participação
na elaboração das discussões; democrática,
em relações que objetivam a diluição das hierarquias a partir de reflexões participativas.
Neste contexto, as práticas de intervenção psicossocial democrática dependem da
produção do conhecimento do perfil dos envolvidos, bem como a contextualização dos
cenários para que seja possível a escolha

pelas prioridades individuais e coletivas que
representarão o contexto histórico-social a
qual cabe a intervenção, permitindo, então,
a construção de ações a partir de reflexões
em conjunto acerca das necessidades que
devem ser consideradas (CODORNA, CORDEIRO E BRASILINO, 2014).
Para Afonso (2010): “Buscar autonomia
refere-se ao sujeito saber lidar com a determinação de produção de sentidos, fazendo
escolhas dentro de um contexto social”. Deste
modo, faz-se necessária a compreensão de
que uma intervenção psicossocial não objetiva uma mudança racional técnica, mas intenciona a conquista de autonomia dos sujeitos
em relação aos grupos sociais, a partir da
construção de possibilidades de transformação e ampliação do desenvolvimento de uma
sociedade.
Alvis (2009) define, ainda, a intervenção
psicossocial como o processo que intenciona
o aumento do desenvolvimento das capacidades humanas, considerando o meio social
que está inserida, permitindo aos sujeitos que
controlem o poder dentro do ambiente social e individual, favorecendo a ampliação de
sensação de bem-estar e qualidade de vida,
de modo que o indivíduo esteja preparado
para enfrentar e solucionar problemas que
surgirem, direcionando sempre às mudanças
sociais.
O contexto da intervenção psicossocial
está relacionado à análise dos perfis de grupos, a fim de identificar os elementos psicossociais que devem ser trabalhados, cabendo
ao profissional propor diferentes metodologias com os grupos, favorecendo a intervenção psicossocial exercida por meio de práticas aplicadas às áreas da educação, saúde
e organizações, permitindo um trabalho comunitário. A intervenção psicossocial precisa
ter relações com processos sociais e subjetivos para que mudanças ocorram a partir de
ações desenvolvidas conjuntamente com os
grupos e profissionais envolvidos (BATISTA,
BERNARDES E MENEGON, 2014).
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A intervenção psicossocial trata-se de
um instrumento que facilita a transformação
social e cultural, a partir das contribuições
com a autopercepção do indivíduo, a fim de
conquistar autonomia para as devidas mudanças diante de ambientes sociais que permitam relações interpessoais (CODORNA, CORDEIRO E BRASILINO, 2014).
Para que a intervenção psicossocial
ocorra de fato, a observação caracteriza-se
como um importante instrumento de pesquisa
para elaboração de estratégias e adoção de
metodologias que permitam a compreensão da
necessidade de adoção de posturas e ações
críticas. Além disso, a observação proporciona o entendimento dos contextos históricos
e culturais, refletindo na percepção social, a
partir do desenvolvimento de competências e
habilidades, trabalhadas desde a fase escolar
(BATISTA, BERNARDES E MENEGON, 2014).
A observação, como instrumento que
potencializa as ações da intervenção psicossocial depende da comunicação e diálogo, de
modo que diferentes interpretações possam
ocorrer sobre a necessidade dos envolvidos,
bem como facilitando as mediações de conflito, evitando direcionamentos desfavoráveis
dos grupos, além de permitir o contorno de
situações adversas (ANTUNES, 2012).
As bases teóricas que fomentam e permitem a realização de uma intervenção psicossocial adequada são compostas pelo trabalho
interdisciplinar, construída a partir do conhecimento das necessidades dos envolvidos, respeitando crenças, ideias, sentimentos e sensações,
a fim de que reflexões ocorram e direcionem à
aprendizagem daqueles que participam da intervenção, considerando, portanto, a necessidade de grupos psicoeducativos (GUZZO, 2008).
Antunes (2012) caracterizam a psicoeducação como uma estratégia direcionada, em
que os grupos que participam da intervenção
psicossocial recebem estímulos para o desenvolvimento da autonomia, sendo capazes de refletir sobre comportamentos, hábitos e atitudes,
objetivando a aquisição de informações que
possibilitem um trabalho direto nas dificuldades,

favorecendo a tomada de decisões para mudanças. Além disso, os grupos simulam situações
que permitem o aumento do conhecimento,
transformando comportamentos pela melhoria
e recuperação de participações sociais.
Guzzo (2008) complementa afirmando
que a psicoeducação intenciona a modificação
do comportamento por meio da informação, priorizando o resgate de situações que direcionam
a afetividade do grupo, trabalhando questões
emocionais como instrumento facilitador da intervenção psicossocial em diferentes contextos.
Sendo assim, o trabalho do profissional
deve estar além do problema do grupo, mas
precisa atender as necessidades e promover
o fortalecimento dos recursos pessoais e sociais que proporcionam a aquisição da autonomia dos envolvidos.
Faz-se necessário, ainda, evidenciar
que as intervenções psicossociais não devem
objetivar o entretenimento dos grupos, mas
precisam estimular a compreensão das experiências vividas, a fim de que os envolvidos
busquem interpretações a partir de análises,
alcançando a construção de ações que permitam a mudança das atitudes, competências e habilidades que refletem na sociedade,
além de proporcionar a promoção do suporte
social para trabalhar situações de enfrentamento dos problemas (AFONSO, 2010).
Segundo Alvis (2009, p.32): “Em regra
geral, o profissional deve conhecer as necessidades do grupo, dificuldades, interesses, níveis
de informação, crenças, aspectos emocionais
e culturais ligados aos assuntos tratados”.
Portanto, para que a intervenção social
ocorra, os profissionais responsáveis pela
atenção primária representam um papel fundamental, capazes de avaliar e encaminhar
o sujeito, considerando a parte social e os
ramos da ciência, que tratam a psicologia,
devendo iniciar a intervenção psicossocial conhecendo o perfil do grupo, de modo que seja
possível elaborar os devidos procedimentos
para atender à necessidade geral.
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A PSICOLOGIA E OS PROCESSOS
EDUCATIVOS
No Brasil, a psicologia surgiu no século
XX, reconhecida como campo de atuação e
ciência, apresentando-se de maneira positiva
aos estudiosos, permitindo as relações com
a educação, considerando a impossibilidade de construir processos educativos sem a
compreensão das dimensões psicológicas e
psicossociais humanas (SAWAIA, 2013).
Para Polejack et al (2015) o desenvolvimento da Psicologia responde a demandas
produzidas historicamente, seja na predominância de determinadas abordagens teóricas,
na escolha de métodos e instrumentos utilizados, ou nas práticas desenvolvidas em determinados setores, permitindo a percepção de
características diversas e momentos distintos
neste percurso.
Por um lado, é possível identificar momentos em que a atuação do psicólogo vincula-se ao compromisso com a normatização,
com a adaptação e com a adequação dos
indivíduos aos lugares sociais já existentes.
Por outro lado, identifica-se uma proposta de
ruptura com modelos de atuação tradicionais
e uma busca de alternativas que coloquem
a psicologia a serviço da coletividade, com
ações que visam maior posicionamento político, questionamento sobre a realidade e empreendimento de maior autonomia em relação
ao Estado (BATISTA, BERNARDES E MENEGON, 2014).
Por muitos anos, a atuação política do
psicólogo esteve mais voltada para intervenções que individualizam o sintoma e patologizam as questões sociais, sendo estas ações
descontextualizadas, superficiais, e desvinculadas da dimensão coletiva e política das
pessoas que as procuravam. As décadas de
1960 e 1970 ainda apresentaram de forma
geral uma psicologia elitista e institucionalizada, com limitados recursos para analisar e
interpretar a cena institucional e política dos
contextos de atuação (SAWAIA, 2013).

Na década de 1980, é possível reconhecer um movimento de aproximação com
o compromisso social, percebido pela expansão de ações e de pesquisas voltadas para
a comunidade, para os problemas sociais e
para a necessidade da psicologia de se posicionar de forma mais ativa como ciência e
profissão (GIULIANI, 2007).
A Constituição de 1988 (BRASIL, 1988)
foi um marco para reconhecimento da cidadania e serviu de base para possibilidades de
ampliação das práticas da psicologia junto a
grupos populacionais antes excluídos, abrindo uma série de novas questões, inclusive do
ponto de vista formativo, para o exercício de
novas intervenções e de sua reinvenção nos
diversos espaços populacionais.
Para o profissional, a reflexão passa a
atravessar sua própria prática: pensar seu fazer político e seu lugar frente à sociedade, em
defesa da cidadania e dos direitos humanos,
torna-se essencial à lida com a complexidade
das realidades abraçadas neste movimento
(BATISTA, BERNARDES E MENEGON, 2014).
Segundo Polejack et al (2015), a psicologia negou a si mesma, por muito tempo,
a aproximação com aquilo que tem de mais
valoroso: o interesse político e afetivo, bem
como a implicação ética para com o outro,
para com o coletivo e para com o exercício
imaterial da vida.
A psicologia escolar a partir da necessidade de integrar a educação ao conhecimento das dimensões psicólogas que compõe o
sujeito desde a infância, proporcionando a
percepção de diferentes elementos, como as
relações de convivência, a cultura, as questões familiares, entre os demais aspectos que,
quando estudados, favorecem a interpretação
do processo de ensino-aprendizagem, bem
como as relações interpessoais características da vivência nos ambientes escolares (GUZZO, 2008).
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Em seu início no âmbito escolar, a psicologia apresentava uma possibilidade de
mensurar as habilidades dos estudantes para
classificação por escala da capacidade de
aprendizagem, caracterizando a progressão
em níveis e ciclos. Como primeira escala para
mensurar a inteligência dos estudantes foi desenvolvida pelo francês Binet, no ano de 1905,
intencionando a seleção, adaptação, orientação e classificação dos estudantes como normais para frequência aos ambientes escolares
comuns e anormais, para direcionamento à
educação especial (ANTUNES, 2012).
A partir dos estudos sobre a psicanálise
publicados por Sigmund Freud, a percepção
de que existem diferenças pessoais entre os
sujeitos evidenciou-se, direcionando ao reconhecimento de que as relações familiares são
determinantes para a construção da identidade dos indivíduos, refletindo nas suas ações
em sociedade. Deste modo, a psicanálise
chegou ao Brasil intencionando diagnosticar
os estudantes com problemas de aprendizagem, buscando meios de compreensão das
limitações para favorecer o processo educativo (ALVIS, 2009).
Os estudos relacionados à psicanálise
também favoreceram a identificação das relações entre os problemas de aprendizagem
e as relações educacionais, direcionando à
criação de protocolos de orientação e assistência à prevenção de problemas relacionados à saúde mental dos sujeitos, bem como
movimentos sociais que reivindicavam o direito das minorias raciais (SAWAIA, 2013).
Neste contexto, observou-se que as
classes sociais mais pobres não apresentavam as mesmas condições de aprendizagem
do que as classes mais favorecidas, necessitando de estratégias e recursos diferentes dos
padrões, situação que direcionou à criação
de Programas de Educação Compensatória,
priorizando estudantes carentes ao reforço
escolar, para erradicar as deficiências e problemas de aprendizagem (BATISTA, BERNARDES E MENEGON, 2014).

Ao longo das décadas, as relações entre psicologia e processos educativos foram
alterando-se, transformando a ideia de classificação a partir da mensuração das habilidades discentes em percepção da existência
de deficiências e limites de aprendizagem,
favorecendo a identificação do processo educacional como um fator complexo, constituído
socialmente, que depende da conceituação
de elementos históricos, econômicos, políticos e sociais (ANTUNES, 2012).
A psicologia escolar representa uma
possibilidade de atuação dos profissionais
que desejam realizar intervenções psicossociais em contextos educacionais, pois apresenta um olhar voltado aos sujeitos, facilitando as ações de acolhimento, resolução de
conflitos e convivência, favorecendo a compreensão das próprias emoções. Em contextos escolares, as práticas da psicologia são
fundamentais para a conquista dos direitos
básicos dos estudantes (AFONSO, 2010).
Na educação brasileira, as relações entre professores e estudantes relaciona-se ao
processo de ensino-aprendizagem, considerando a afetividade como fator relevante para
o desenvolvimento das habilidades, uma vez
que em situações de segurança e conforto,
a tendência é que as pessoas estejam mais
abertas à troca, impulsionando a aprendizagem (GIULIANI, 2007).
A construção de uma sociedade depende da educação, pois proporciona o desenvolvimento dos indivíduos, capacitando-os à
busca por melhorias que favoreçam os grupos.
A educação caracteriza-se como uma área
relevante à vida em sociedade e pessoal, a
partir dos princípios que defende e políticas
que a embasam, como a Lei das Diretrizes e
Bases (LDB – Lei nº 9.394/96), especialmente
quando afirma que os processos educacionais
formativos devem atender desde o desenvolvimento das habilidades dos estudantes, até
a convivência em sociedade e manifestação
cultural, visando vincular a aprendizagem à realidade prática dos indivíduos (FAGALI, 2009).
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Diante desta realidade, os psicólogos
que atuam nos ambientes escolares apresentam um importante papel para a educação
nacional, permitindo que as habilidades dos
estudantes sejam percebidas, considerando
as diferenças entre o tempo de aprendizagem
de cada sujeito, de modo que os grupos não
sejam classificados a fim de segregação, mas
sejam compreendidos como indivíduos com
diferentes capacidades, com tempo de progressão singular (AFONSO, 2010).
A presença do psicólogo no ambiente escolar não representa uma realidade
nacional, apesar de ser reconhecido como
um elemento benéfico ao processo de ensino-aprendizagem, permitindo a identificação
e intervenção em situações fundamentais,
assim como proporcionando a orientação à
gestão escolar de como encaminhar casos
mais relevantes às redes de proteção, a partir
das relações com as famílias (GUZZO, 2008).
Portanto, os psicólogos conseguem
realizar um trabalho saudável, considerando
ambientes escolares, quando conduzem seus
conhecimentos e técnicas, de forma a desempenhar mudanças individuais, sociais ou
ambientais, fornecendo as teorias orientadas
à promoção e educação para a saúde, bem
como enxergar o ser humano de forma holística (como um todo), considerar suas demandas, acolher, ouvir, dar voz, para os protagonistas de sua própria história, mediar e construir
juntos, segundo as necessidades emergidas
e trazidas pelas pessoas de um determinado
local, considerando a região, a família, a comunidade em que está inserido e outras tantas
faces que compõem a vida de uma pessoa,
esse olhar é fundamental para desempenhar
mudanças efetivas na sociedade.
Os psicólogos precisam aproximar-se
cada vez mais das reais demandas da população brasileira, interpretando as especificidades, não sendo totalmente difusa, sendo
necessário levar todas as questões em consideração, para compreender os fenômenos
psicológicos

O PSICÓLOGO NAS INTERVENÇÕES
PSICOSSOCIAIS
O princípio da atuação do psicólogo
como elemento fundamental do processo de
intervenção psicossocial é contribuir para a
garantia dos direitos, principalmente para a
população mais vulnerável. É um campo que
se caracteriza pela multidisciplinaridade (grupo de profissionais, que trabalham em conjunto, com objetivo comum), interagindo por um
diálogo que precisa ser constante (BATISTA,
BERNARDES E MENEGON, 2014).
São muitos os desafios que compõem a
atuação do psicólogo no âmbito das Políticas
Públicas, da saúde, assistência social e educação. Sendo assim, atuar de maneira que
estabeleça um contraponto, dentro de uma
psicologia que não seja incoerente quanto
aos questionamentos sobre essas práticas
que escapam da real finalidade, resultando
em reprodutores das relações sociais punitivas e vigilantes, que promoveria a transformação do indivíduo. Outra maneira de lidar,
na construção de uma psicologia atenta às
naturalizações, propor novos conhecimentos,
estudando os efeitos dentro das Políticas Públicas (SAWAIA, 2013).
A psicologia tem a obrigatoriedade de
resguardar sentimentos propulsores como força motriz, para todo o ser humano como: a
vontade de ser feliz e recomeçar, onde isso
se esgotou. Para isso, poderá desmistificar as
imagens de falidos, por meio de intervenções
mais significativas, evitando mecanismos de
inclusão social perversa (GIULIANI, 2007).
As desigualdades sociais e seus fenômenos, tem como desafio combater a transformação social do indivíduo que sofre e está
associada à maneira pela qual ele relaciona-se consigo mesmo e com o mundo. A
subjetividade é considerada sempre a vilã,
explicando a desigualdade, e servindo como
obstáculo para qualquer ação transformadora. Dessa maneira, é tratada por meio do controle, disciplinarização ou eliminação, e até
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mesmo pela patologização. O psicólogo por
medo do psicologismo e do reducionismo do
indivíduo, tende a abandonar o sujeito e tudo
que lhe é singular, pela objetividade social, ou
seja, considera o homem por inteiro determinado e determinante da sociedade, afetando-se mutuamente (SAWAIA, 2013).
Neste contexto, o psicólogo que atua
nas intervenções psicossociais não deve
apresentar verdades prontas, suas vivências
são outras, deve-se fazer uso da palavra literal “empatia”, tão falada e tão pouco compreendida, na busca de uma construção de
autonomia, que insere o sujeito no território,
segundo suas potencialidades e especificidades (ANTUNES, 2012).
A emoção e criatividade, são de ação
transformadora, superação da desigualdade
e o meio de atuar de forma única na ação política emancipatória, dessa forma, a base da
liberdade é a alegria de se viver. Os homens
se submetem a servidão por serem tristes,
anulam suas potências de vida e ficam vulneráveis, pois depositam suas esperanças e
suas felicidades no outro. Perseverar na própria existência é mais que se conservar vivo,
é expandir corpo e mente na busca da liberdade e da felicidade, situações que devem
ser consideradas durante as intervenções
psicossociais, realizadas inclusive em âmbito
educativo (OLIVEIRA, 2009).
Os afetos são condições fundamentais
de ser e existir possuem duas dimensões:
a da mudança e a do poder de ser afetado.
Sendo assim, as emoções possuem papel
fundamental, pois, funcionam como organizador interno de nossos comportamentos,
estimulando ou inibindo essas ou aquelas
funções psicológicas. A liberdade, liga-se à
imaginação, os homens só atingirão um grau
de liberdade se agirem com criatividade, impulsionada pelo psicólogo atuando nas intervenções psicossociais (BATISTA, BERNARDES E MENEGON, 2014).

A imaginação é a capacidade humana
de projetar mentalmente antes de transformar
em realidade. O significado de bem-estar, não
pode ser reduzido a uma proposta impositiva de “saber científico/técnico”, mas numa
proposta facilitadora na construção de biopotência, em que o próprio indivíduo, consiga
se construir, se emancipar pela sua própria
capacidade e sabedoria (SAWAIA, 2007).

PSICÓLOGO ESCOLAR E AS
INTERVENÇÕES PSICOSSOCIAIS
Atualmente, a escola caracteriza-se pela
formação de sujeitos críticos, criativos e participativos nas transformações sociais e na tomada de decisões que podem alterar o curso
de qualquer situação real dos homens. A integração que ocorre entre as pessoas dentro
de uma instituição de ensino permite que a
aprendizagem aconteça de maneira dinâmica, construída por meio de ações reflexivas
que permitem o direcionamento à conquista
por novos conhecimentos, enriquecendo os
saberes do estudante e do professor (GIULIANI, 2007).
Quando discente e docente fazem parte do processo de ensino-aprendizagem, as
situações reflexivas acontecem de maneira
natural, orientando as práticas pedagógicas,
permitindo intervenções para alterar o que for
ineficaz e redimensionar as metodologias do
ensino a fim de promover alternativas de trabalho, proporcionadas pela utilização de materiais, espaços e meios adequados para as
necessidades de todos os grupos, sem deixar
de atender àqueles com maiores dificuldades
de aprendizagem ou convivência, elevando as
chances de desenvolvimento de toda a turma
(ALVIS, 2009).
As reflexões docentes norteiam o trabalho em sala de aula às intervenções que
permitem acompanhar os alunos conforme
sua trajetória, seus desenvolvimentos, identificando as conquistas e progressos, tal como
os pontos a serem trabalhados e as dificuldades, elevando a orientação do professor para
conduzir o aluno a superar qualquer obstá28 - Fevereiro/ 2022 - Educar FCE
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culo e alcançar uma evolução própria, além
de permitir que o docente reconheça suas
próprias formas de trabalho, assim como as
defasagens em sua profissão que precisam
ser vencidas (BOSSA, 2010).
A partir desse novo olhar para a necessidade de intervir na aprendizagem e relações
de convivência do estudante, proporcionando
meios que facilitem e incentivem o desenvolvimento pleno de suas funções humanas, o papel do psicólogo que realiza as intervenções
psicossociais torna-se fundamental para que
as lógicas de uma avaliação sejam revertidas, integrando a relação entre professores e
estudantes de modo que o docente assuma
um compromisso com a turma a fim de garantir a qualidade do ensino, independente
das dificuldades ou das realidades da criança, considerando as diversidades culturais,
econômicas e sociais que cada um apresenta
na sala de aula (SAWAIA, 2013).
A mediação do professor no processo
de ensino-aprendizagem do aluno revela o fortalecimento discente, permitindo que ocorra a
potencialização de suas habilidades de modo
que a autoestima faça parte da aprendizagem,
elevando as chances do estudante aprender
na escola, pois quando existe a valorização
dos saberes, conhecimentos e habilidades, a
tendência é que seu rendimento seja maior,
reflexo do otimismo e interesse por aprender,
além de despertar o interesse pela atuação
em sociedade (BATISTA, BERNARDES E MENEGON, 2014).
A necessidade de intervenção psicossocial de um psicólogo em situações educacionais pode prever um auxílio ao trabalho
do professor, por meio da identificação dos
bloqueios dos alunos e as formas como driblar tais situações. Essa realidade surgiu por
meio dos movimentos sociais e filosóficos,
em busca de novos registros históricos sobre
as práticas didáticas e pedagógicas escolares, explicando a relação de ambas com as
demandas e aspirações sociais (ANTUNES,
2012).

Os psicólogos atuam na orientação do
que poderia ser feito para reverter o fracasso
escolar e problemas de convivência, analisando e explorando as dificuldades dos estudantes em dimensões variadas, observando as
relações entre as vivências reais dos estudantes e as limitações de aprendizagem que surgiam em sala de aula, permitindo que o aluno
compreendesse os conceitos estudados na
escola de maneira consistente e significativa,
desenvolvendo as habilidades e trabalhando
as competências (OLIVEIRA, 2009).
Segundo Bossa (2010), as intervenções psicossociais auxiliam o trabalho docente, contribuindo para a aprendizagem por
meio de enfoques psicológicos, observando
as maneiras como o estudante compreende
o que estuda e revelando a abrangência de
suas percepções, implicando na variação de
eixos de estruturas que interferem na aprendizagem, desde os aspectos emocionais e
afetivos, até sociais e políticos.
O psicólogo ainda precisa interpretar o processo de ensino-aprendizagem em todas suas
formas e extensões, ou seja, entender que se
trata de algo contínuo e multifacetado, com momentos de estagnação, transformações, bruscas
e movimentos circulares, que interferem na direção e sentido do aprender, caracterizando situações variadas para que o processo seja eficaz e
apresenta qualidades (AFONSO, 2010).
Sendo assim, as intervenções psicossociais fazem a interpretação de que o sujeito
em fase de aprendizagem pode, em um determinado momento, recusar-se a aprender,
caracterizando o fracasso escolar como um
processo que ocorre em sentido contrário
à aprendizagem e não algo fora da realidade escolar. Tanto as situações de interesse
pelo saber quanto o desinteresse acontecem
dentro do processo de ensino-aprendizagem
recorrem à apresentação de facetas multivariadas, envolvendo a aprendizagem e a não
aprendizagem como justificativa de falhas no
processo, em decorrência de causas diversificadas (AFONSO, 2010).
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As contribuições de áreas como a psicologia, sociologia, psiquiatria, psicanálise,
antropologia, entre outras, permite às intervenções psicossociais explorar o contexto
da realidade do estudante que não aprende
ou não mantém relações saudáveis, desmistificando o fracasso escolar como o erro do
sujeito ou do processo de construção de seu
conhecimento, buscando intervenções que
justifiquem a ausência da aprendizagem e proporcione o desenvolvimento das habilidades
cognitivas humanas, a fim de que o sujeito
procure soluções e não acomodações diante
das dificuldades de aprendizagem, estendendo a responsabilidade por não aprender ao
estudante, diferenciando a perspectiva de que
a falha docente leva ao fracasso no processo
de ensino-aprendizagem (GUZZO, 2008).
O papel que o psicólogo assume nas
intervenções psicossociais no âmbito educativo assume nas abordagens e soluções dos
problemas de aprendizagem e relações de
convivência tornam-se relevantes à medida
que existe a busca pela intervenção de maneira tolerante, sem procurar culpados para
o fracasso escolar, mas meios de reverter o
processo (BATISTA, BERNARDES E MENEGON, 2014).
As intervenções psicossociais podem
assumir aspectos preventivos, detectando as
dificuldades com antecedência e verificando
formas de encontrar métodos que orientem
os sujeitos a fim de reverter às situações que
apresentem problemas de aprendizagem, assim como aspectos terapêuticos, elaborando
diagnósticos para pessoas internadas em
clínicas, com transtornos de graus elevados
(AFONSO, 2010).
Quando o psicólogo identifica uma dificuldade de relações sociais e de convivência, a intervenção é elaborada por meio de
técnicas que podem remediar os problemas,
por meio do desenvolvimento de atividades
que estimulam a construção da autonomia
e independência do estudante, relacionando
as formas de aprendizagem. Sendo assim, o

psicólogo tem a responsabilidade de auxiliar
os sujeitos com dificuldades a encontrarem
suas potencialidades, de modo a articular as
habilidades à superação das limitações (ANTUNES, 2012).
Por meio de situações dinâmicas o estudante que se sente fracassado ou incapaz
de relacionar-se pode expressar seus sentimentos, ou ainda adquirir segurança para
expor, levando às causas de sua dificuldade de aprendizagem, por meio de análises
psicológicas e intervenções psicossociais.
Uma intervenção do psicólogo não depende
da identificação dos sintomas, mas do poder
para mobilizar as relações sociais e desenvolvimento de aprendizagem em um determinado momento e, a partir daí, transformando o
processo de ensino-aprendizagem (GUZZO,
2008).
A intervenção psicossocial não trata os
problemas, mas as pessoas envolvidas com
esses problemas, ou seja, estuda as crianças,
os familiares, os professores, considerando
os aspectos sociais, culturais, psicológicos e
econômicos presentes na realidade do sujeito e não as formas de dificuldades apenas.
Sendo assim, o psicólogo tem formação para
atuar na área educacional devido à assistência prestada aos profissionais da educação,
auxiliando para melhorias nas condições e
resultados do processo de ensino-aprendizagem, buscando a prevenção dos problemas
que atrapalham o desenvolvimento e a formação dos estudantes (OLIVEIRA, 2009).
As ações de intervenção psicossocial
permitem que ocorram participações no processo de ensino-aprendizagem e nas relações de convivência, por meio de técnicas
e métodos que intencionam o encontro de
soluções para o desenvolvimento das habilidades sociais dentro das instituições de ensino. Por meio de um trabalho em conjunto
com a equipe escolar, o psicólogo consegue
mobilizar a construção de uma aprendizagem,
buscando condições adequadas que evitem
o rompimento com o ensino devido a falhas
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no processo, objetivando facilitar a aprendizagem ou desconstruir práticas ineficazes, por
meio de sua intervenção profissional (FAGALI,
2009).
O psicólogo encontra muitos desafios
para realizar as intervenções necessárias no
processo de ensino-aprendizagem e relações
de convivência nas escolas, pois sua formação depende de uma identidade singular que
reúna qualidade, habilidades e competências
para atuar no âmbito educativo, em parceria
com a comunidade e, principalmente, com
os professores e gestão escolar. Cabe às
ações de intervenção a função de trabalhar
as dificuldades a fim de diminuir o número de
sujeitos que apresentem os transtornos, atrapalhando o desenvolvimento, a aprendizagem
e a formação para atuação em sociedade (ALVIS, 2009).
O psicólogo precisa assumir um compromisso diante das transformações que a
escola deve sofrer a fim de que os processos
de convivência e formação para atuação em
sociedade sejam reorganizados e os métodos
educativos redefinidos. A investigação para
identificar os problemas de aprendizagem
dentro da escola permite determinar as causas dos transtornos, elevando as chances de
evitar que os estudantes apresentem dificuldades irreversíveis de relacionamento social
(GIULIANI, 2007).
A participação do psicólogo nas ações
da escola permite identificar as concepções
da instituição, do estudante, do processo de
ensino-aprendizagem, bem como das relações de convivência, elaborados por meio de
uma reflexão realizada em conjunto com os
elementos que compõe a escola, norteando
todas as ações à aprendizagem significativa.
As intervenções psicossociais devem prever
as características multidisciplinares que envolvem a escola e o meio, observando as relações sociais, culturais e orgânicas do sujeito
(AFONSO, 2010).

A qualidade e eficiência no trabalho do
psicólogo podem ser identificadas quando
mudanças são observadas na escola, desde
os momentos de intervenção nos problemas
de aprendizagem, até a melhora nas relações
de convivência, que reflete na formação do
sujeito como agente social, transformador da
realidade, a partir da busca pela realização
de trabalhos preventivos, reconhecendo as
possibilidades de lacunas e falhas dentro do
processo de ensino-aprendizagem (ANTUNES, 2012).
O psicólogo, portanto, busca respostas
no ambiente escolar para entender as dificuldades dos estudantes, desde relações à
aprendizagem, reconhecendo as falhas de
ensino, mas procurando intervir nos problemas, não apontando culpados. Juntamente
com uma equipe que envolve profissionais da
saúde à relação com familiares, as intervenções psicossociais intencionam diagnosticar
o problema e elaborar respostas, sem utilizar
meios prontos para justificar ações similares,
conhecendo o aluno e verificando sua realidade para, então, determinar se existe um transtorno mais grave ou problemas relacionais e
de convivência que exigem uma intervenção
mais apurada (ALVIS, 2009).
O direcionamento do psicólogo deve
estar voltado ao desenvolvimento da autonomia discente, permitindo a construção da
autoestima de modo que os desafios sejam
driblados e o conhecimento adquirido pelos
estudantes, capacitando-os para identificarem
suas limitações a fim de vencer os obstáculos,
superando as dificuldades de relacionamento
e convivência, identificando possibilidades de
evitar conflitos a partir de uma formação social e não finalizar o processo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atualmente, a diversidade cultural encontrada em sala de aula acaba refletindo no trabalho docente quanto ao aumento de desafios que podem resultar em uma evolução insatisfatória de desenvolvimento dos estudantes, cabendo a responsabilidade do fracasso escolar
não apenas às escolas e docentes, mas ao sistema educacional, aos materiais, aos espaços
escolares e às famílias, que não acompanham continuamente o progresso dos estudantes.
Nesse contexto, o psicólogo pode auxiliar com intervenções nas situações de aprendizagem
e relações de convivência, buscando formas de reverter a não aprendizagem, sem apontar
culpados pelos resultados negativos.
As intervenções psicossociais dependem da investigação do profissional no processo
de aprendizagem dos estudantes, objetivando encontrar a origem das dificuldades por meio
de entrevistas com os familiares e professores dos sujeitos identificados com os problemas
para aprender. O acompanhamento do psicólogo educacional com os estudantes segue após
o diagnóstico, com atividades que proporcionam autonomia e independência aos alunos, intervindo com práticas que visam à integração entre o estudante, os familiares e a comunidade
escolar.
O bom relacionamento permite o desenvolvimento dos estudantes com dificuldades
devido ao envolvimento prazeroso com as pessoas, proporcionando diversão, diálogo, compreensão, entre outros valores. Sendo assim, o convívio positivo entre professores e familiares
proporciona à criança o desenvolvimento no processo de aprendizagem, potencializando as
habilidades de driblando as limitações, com todos os personagens atuando em suas funções:
professores elaborando estratégias de aprendizagem, responsáveis e familiares motivando e
participando da vida do aluno, o psicólogo intervindo com situações dinâmicas e favoráveis
à socialização e formação do estudante.
Identificar e conhecer as dificuldades de aprendizagem e problemas nas relações de
convivência é fundamental para a formação dos sujeitos e a investigação dos motivos que
levaram ao desenvolvimento do problema trata-se de uma ferramenta para construir a trajetória dos obstáculos, de modo a encontrar situações para reverter ou minimizar as causas que
impedem a aquisição do conhecimento do estudante.
Quando o psicólogo realiza a intervenção psicossocial, ocorre a identificação com maior
facilidade as manifestações das dificuldades dos estudantes, cabendo o papel de ouvir os
envolvidos, emancipar a socialização dos estudantes e estimular a aquisição da autonomia,
refletindo na formação cidadã consciente e responsável.
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EDUCAÇÃO QUILOMBOLA E A IMPORTÂNCIA DOS SABERES
CULTURAIS
RESUMO: A história é fundamental para construção do saber e para que a sociedade não venha
a repetir os erros dos passados. Essa compreensão impactada diretamente para compreender
a realidade vivenciada atualmente, pois o negro na história brasileira é retratado como escravos,
submissos, inferiores, pobres e ignorantes, sem nenhum direito. Os escravizados apesar de terem
sido desagregados de suas famílias buscavam resistir não apenas pelo contexto econômico, mas
pela construção e desenvolvimento de uma cultura afro-brasileira que era contrária à cultura imposta
pelas colonizadoras. Essas comunidades, os quilombos, foram fundamentais para subverter a
imagem do negro que concebeu os negros incapazes de evoluir, e que se assemelhavam a
animais quase irracionais. Os quilombos foram constituídos como forma de luta contra a injustiça,
demonstrando a rebeldia e a tenacidade do povo negro. A partir da metodologia de pesquisa
qualitativa exploratória descritiva esse trabalho tem como objetivo “recontextualizar” os saberes
culturais na educação quilombola. A falta de acesso a escolarização, a não alfabetização, são hoje
configurados como falta de acesso à educação de qualidade e a manutenção do “apagamento”
do negro da história. Por meio da educação com a valorização da história e dos saberes culturais
da população negra é possível que as futuras gerações reconheçam suas origens como etnia,
construam memórias positivas, contrariando o processo histórico submetido ao negro.

Palavras-chave: Educação; Saberes Culturais; Quilombolas; Educação Básica.
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INTRODUÇÃO

A

história é fundamental para construção do saber e para que a sociedade não
venha a repetir os erros dos passados. A escravidão é um capítulo na história da
humanidade que jamais deve ser reproduzido, no Brasil povos africanos e indígenas foram submetidos a esse domínio desumano, capaz de destituir indivíduos de direitos
e caracteriza-los como inferiores e até mesmo como “sem almas” ou semelhantes a animais.
É diante desse panorama que esse trabalho vem com o objetivo de apresentar a importância da construção histórica do negro na sociedade brasileira, destacando o impacto
da educação quilombola como instrumento transformador da concepção ideológica sobre os
indivíduos que constituem mais da metade da sociedade brasileira.
Os afro-brasileiros tradicionalmente são apresentados a partir do regime de escravização ao qual seus antepassados foram submetidos. É importante ressaltar que nesse estudo
apresenta-se e utiliza-se o termo negro como sujeito escravizado, isto é, obrigado a estar
na condição de submissão e não escravo, aquele que aceita a sua condição de submissão.
Essa conceituação é importante para compreender a origem do quilombo, agrupamento de
negros conhecidos como “fugidos” que se reuniam com o fim de lutar contra as condições
que eram impostas.
No entanto, os quilombos eram não apenas ambiente de refúgio, mas pontos de encontro de negros para construir um ambiente “livre” em que era permitido reafirmar sua cultura,
encontrar amigos, parentes, além de ser utilizado como recreativo, dançar, cantar e desafiar
a escravização. Considerando o fim social do quilombo esse trabalho por meio de uma pesquisa teórica, considerando o conceito de "recontextualização" apresenta a importância dos
saberes culturais na educação quilombola.
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A HISTÓRIA DA POPULAÇÃO NEGRA
O Brasil e o seu desenvolvimento são
marcados pela presença do comércio e escravização da população negra no país. A
escravização dos povos africanos é enraizada
na busca de lucro e na despersonalização da
pessoa negra.
Estima-se que aproximadamente 11 milhões de africanos, sem incluir os que morreram durante os violentos processos de aprisionamento, embarque e travessia do atlântico,
foram violentamente forçados a vir para as
Américas na condição de escravizados entre
os séculos XVI e XIX (AMARAL, 2011).
O processo de coerção ocorrido nesses
séculos de mercantilismo procurou posicionar
os negros como mercadoria sem nenhum direito, forçando-o a trabalhar até a morte.
Dessa forma, é importante ressaltar que
a apresentação do negro como escravo, submete que eles aceitavam a condição de submissão, responsável pelo trabalho, obediente
e sem contestar. No entanto, eles eram obrigados a estar na condição de submissão, por
isso devem ser chamados de escravizados
(ROCHA; SILVA, 2016; PEREIRA, 2015).
A colonização das terras brasileiras
pelos portugueses ocorreu majoritariamente
pelo tráfico dos povos africanos, para assim
evitar as possíveis invasões, segundo Albuquerque e Fraga Filho (2006),
Foram os africanos e seus descendentes,
juntamente com os indígenas escravizados, que desbravaram matas, ergueram
cidades e portos, atravessaram rios, abriram estradas que conduziam aos locais
mais remotos do território. Na marcha
para o interior, guerrearam com povos indígenas que se opunham ao avanço colonizador ou se associaram aos nativos
quando fugiam para a mata para formar
quilombos (ALBUQUERQUE e FRAGA FILHO, 2006, p.43).

Essa compreensão impactada diretamente para compreender a realidade vivenciada atualmente, pois o negro na história brasileira é retratado como escravos, submissos,
inferiores, pobres e ignorantes. Esse processo é diretamente relacionado a construção
ideológica histórica desse povo, que é retratada apenas após a chegada no país, uma
intenção clara de apagar a memória sobre
as lutas históricas dos negros e negras para
alcançarem a plena cidadania e a igualdade
(PEREIRA, 2015).
A permanência do processo escravista dependia do “apagamento” histórico, para
construir os povos africanos como coisas, e
assim estabelecer essa estratégia de dominação sobre os escravizados que além de retirar
todos os direitos ainda o coloca em posição
de incapacidade de refletir e contestar sua
condição. No entanto, apesar dessa ideologia
senhorial os homens e mulheres escravizados conservaram sua humanidade, e apesar
das diversas formas de violência lutam cotidianamente para acabar com a escravização
(AMARAL, 2021).
A resistência se configurava não apenas
a formas físicas de violência, mas de modo
ideológico, os escravizados participaram ativamente no processo histórico, não eram passivos, agressivos e rebeldes como classicamente apresentam. A negociação eram armas
utilizadas para angariar benefícios, a diminuição da produção era uma delas, para isso os
senhores dos engenhos utilizavam mecanismos como a religião e a “brecha camponesa”
para evitar possíveis rebeliões(VERAS, 2015).
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Os escravizados apesar de terem sido
desagregados de suas famílias buscavam
criar espaços para amar, constituir família,
criar filhos, brincar, folgar, cultuar os deuses
africanos e a própria liberdade. Apesar das
dificuldades era o modo de sobreviver para
tornar a vida mais suportável, de forma sagaz subvertem as condições e modificaram
o mundo à sua volta, os vínculos formados
a partir do trabalho, da família, dos grupos
de convívio e da religião foram fundamentais
(ALBUQUERQUE; FRAGA FILHO, 2006),
Contrariando as teorias racistas, os negros procuraram se organizar em sociedades, como as Irmandades Religiosas, Clubes Sociais e Culturais, jornais, em uma
demonstração, que apesar da exclusão,
os negros sempre procuraram opor-se
a opressão. Antes mesmo da abolição,
os negros libertos já se organizavam em
Irmandades Religiosas, as quais tinham
como pano de fundo o auxílio aos negros
escravizados, comprando suas alforrias e
até mesmo ajudando-os após a liberdade
(AMARAL, 2011, p.33).

Assim, a resistência pode ser observada não apenas pelo contexto econômico,
mas pela construção e desenvolvimento de
uma cultura afro-brasileira que contraria a
cultura imposta pelas colonizadoras. A parte fundamental para manutenção e recriação
das culturas negras a criação de espaços foi
também utilizada para contestar a sociedade
escravista e pós-escravista constituída como
a resistência negra cultural pois apesar de
terem sido trazidos para desempenhar diferentes funções, os africanos não chegavam
destituídos de sua bagagem cultural (AMARAL, 2011).

A FORMAÇÃO DOS QUILOMBOS
Os quilombos foram constituídos como
forma de luta contra a injustiça, demonstrando
a rebeldia e a tenacidade do povo negro e pode
se apresentar como ponto inicial da história dos
afrodescendentes. Esses locais eram formados
pelos negros que fugiam, que se organizavam
em grupos como forma de lutar contra os senhores até as vésperas da abolição.
A imagem de agrupamentos exclusivamente formado por negros fugidos, localizados
nas matas brasileiras e autossustentável é oriundo do quilombo de maior destaque na história
brasileira “Palmares”.No entanto eram formados
também por negros libertos, indígenas e brancos com problemas com a injustiça aos arredores de engenhos, fazendas, vilas e cidades
(ALBUQUERQUE; FRAGA FILHO, 2006).
Esse conceito de Quilombo é oriundo
do Conselho Ultramarino de 1740 que considerava que toda habitação de negros fugidos,
acima de cinco já era considerado um quilombo, Moura (2007) diz que,
Os escravos fugiam de fazendas e constituíam resistência à escravatura. Palmares
é símbolo-mor, quilombo com quase 100
anos de existência e líderes como Ganga
Zumba e Zumbi. Em Palmares, a terra era
considerada como sinônimo de liberdade. Terra é um patrimônio onde se fincam
aspirações de despossuídos de espaço
para plantar e viver. Os negros libertários
fortaleciam-se, causavam apreensão e temor (MOURA, 2007, p.9-10).

Podemos assim apresentar que o Quilombo é oriundo de movimentos sociais contra
o regime escravagista no qual negros estavam
submetidos, buscando subverter ao controle
histórico e resgatar sua liberdade e dignidade
através da fuga ao cativeiro e a constituição
de um local livre. Um grupo com ações coletivas para mudança conforme seus valores
e ideologias, para promover melhoras, e se
constitui como componente histórico presente
das primeiras formas de organização social e
política da população negra (CAMPOS, 2022).
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Isso ocorre, pois o negro era submetido
a trabalhos severos em grandes lavouras, na
limpeza do solo, plantio e colheita da matéria-prima, mas a busca não era apenas por fugir
do trabalho forçado, era a luta por melhores
condições que cerceava e buscava o direito
sobre o próprio corpo, crenças e tradições. É
importante compreender que a desfiguração
dos povos africanos escravizados não ocorria
apenas pelos senhores de escravos, a igreja
pregava que os negros deviam obediência
aos brancos, além disso, a igreja fortaleceu
a escravização ao proibir que povos indígenas fossem submetidos ao trabalho escravo
(BENTO, 2018).
Dessa forma, é importante fortalecer a
imagem do quilombo como ponto de fortalecimento cultural e construção de laços para o
povo que foi desfigurado culturalmente. Nesse sentido Albuquerque e Fraga Filho (2006)
apresentam,
Nesse sentido, nem sempre o negro que
fugia tinha em vista negar a escravidão.
Os mocambos também podiam ser lugares onde visitar velhos conhecidos ou
parentes, se divertir, descansar, cantar,
dançar e retornar à senzala na manhã seguinte ou depois de alguns dias. Nesse
caso o quilombo também podia ser um
lugar de passagem, abrigo temporário no
qual a escravidão nem sempre era negada, embora fosse sempre desafiada
(ALBUQUERQUE; FRAGA FILHO, 2006,
p.129).

Diante disso, é possível compreender
que, a Lei de Terras de 1850 que constituía a
não condição dos negros conquistarem propriedades, e a dificuldade de regularização
dos quilombos atualmente é fruto do desafio
que os quilombos constituíam ao regime escravagista.

Estabelece-se como lugar de resistência
econômica, pois abrigavam negros fugidos,
resistência religiosa, eram livres para cultuar
seus deuses, resistência cultural, fortaleciam
laços e repassavam tradições e principalmente resistência ideológica, restabeleciam sua
condição de sujeito (PEREIRA, 2015).
Essas comunidades foram fundamentais para subverter a imagem do negro construída como inferior, não pela condição de
escravizado, mas pela reafirmação constante
da sociedade da inferioridade extrema em
relação a população branca, que concebeu
na idealização mental da pessoa que negros
eram incapazes de evoluir, e se assemelhavam a animais quase irracionais (PEREIRA,
2015).
Nos dias de hoje podemos observar
que os quilombos mantêm as raízes de sua
formação, muitas comunidades negras rurais
descendentes de africanos escravizados vivem nas terras ocupadas secularmente pelo
grupo, buscando valorizar, manter e recriar
as tradições culturais. São locais que buscam
o pertencimento e construção de identidade,
além da superação da cultura de subsistência
com meios de estratégias de desenvolvimento sustentável (MOURA, 2007).

EDUCAÇÃO PARA A POPULAÇÃO
NEGRA
Assim como todos os direitos retirados
dos africanos trazidos como escravizados
para o Brasil, a educação foi proibida ao povo
negro desde o regime colonial até disfarçadamente no período da República.
A manutenção e retiradas de direitos
pode ser representada pela construção ideológica do negro pode ser observada pela
representação do sujeito como animais, como
o macaco em charges. E forma de animalizar,
torná-lo o mais semelhante com um animal
para assim manter inferiorizados diante dos
brancos durante os séculos XIX e início do
século XX (PEREIRA, 2015; ROCHA; SILVA,
2016).
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O analfabetismo é um dos pilares que
mantiveram os negros a margem da sociedade brasileira, em conjunto com a desnutrição e criminalidade oriundas da abolição
sem integração dos negros escravizados a
sociedade, isto é, livres, mas sem acesso à
terra, e sem trabalho, pela vinda dos imigrantes europeus. Assim, obrigados a aceitarem
as condições subalternas para garantir sua
existência, herança que os negros brasileiros,
mesmo após mais de 130 anos a abolição,
ainda carregam (BENTO, 2018).

O retrato histórico desse processo de
discriminação é fundamental para compreender o motivo dos negros apesar de ser mais
da metade da população ainda permanecem
as margens do país. Os libertos foram “jogados” a um novo regime, sem direitos, sem
qualquer responsabilidade dos senhores, Estado, Igreja ou outra instituição, obrigados a
ser responsáveis por si e por seus dependentes, sem dispor de meios materiais e morais
para prosseguir no ambiente econômico e
social estabelecido.

Em contramão a história dos povos indígenas, que foram objeto de interesse pelos
colonizadores a serem submetidos a educação pelos jesuítas por meio da catequese, os
negros não foram incluídos em um processo
de educação formal. Nunes (2014) diz,

A falta de acesso à escolarização, a não
alfabetização, são hoje configurados como
falta de acesso à educação de qualidade, no
entanto, os frutos permanecem, a ocupação
em cargos com baixa remuneração pela baixa formação (BENTO, 2018),

A educação escolar do negro no Brasil se
destaca historicamente no fato de que não
existia nenhuma espécie de educação formal destinada a ele, sua existência social
era negada, além do mais, o argumento
geral é de que eles tinham que trabalhar,
pois foram trazidos da África para servir
a econômica, nada poderiam receber de
uma filosofia de educação caracterizada
por ser eminentemente aristocrática e por
ministrar uma educação somente aos que
se destinavam a seguir universidade, na
maioria das vezes, do outro lado do atlântico (NUNES, 2014,p. 5).

Os negros do interior do país migraram
para os centros urbanos, na tentativa de
conseguirem uma colocação profissional,
já que o seu antigo senhor lhe concedeu
a liberdade, mas não lhe garantiu o emprego, preferindo o trabalho assalariado.
Milhões de homens e mulheres ficaram à
mercê da sorte, esquecidos pelo Estado
e tratados como escólios pela elite branca
brasileira. A liberdade chegou em 1888,
mas a igualdade foi uma conquista que
perdura por muitos séculos (PEREIRA,
2015).

Apesar de ter sido abolido a escravatura em 1888, os negros já livres não podiam
ter acesso à educação, isso, pois algumas
décadas antes a Reforma de Couto Ferraz em
1854 apresentava que não seriam admitidos
os meninos padecidos de moléstias contagiosas, os que não tiverem sido vacinados, e
os escravos.
Apesar de não serem escravos eram
considerados que padeciam de moléstias ou
não tinham sido vacinados, configurando o
direito de frequentar a escolas apenas para
brancos e filhos de brancos (ROCHA; SILVA,
2016).

A escola após o regime escravagista
constituía como ambiente favorável a reprodução do modelo de sociedade que excluía
a população negra e garantia as relações de
poder, apesar das mudanças de ideais, a
mão de obra permaneceria.
O negro não é mais ferramenta de trabalho, mas sim assalariado, tem direito a cidadania, mas será impedido de frequentar vários ambientes de brancos, pois a educação
um direito e instrumento para a emancipação
afro-brasileira lhe foi negada (NUNES, 2014).
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A restrição da alfabetização impactou
na cessação de direitos civis como a organização politica e de voto aos homens negros,
que apesar da Constituição de 1891 garantir, era apenas para alfabetizados. Do mesmo
modo, apesar da Constituição prever a igualdade de direitos, os direitos não se estendiam
aos negros, se constituiu como estratégia da
elite com modo de frear as ações políticas,
por medo da criação de uma política comandada por sujeitos negros como no Haiti. Assim, excluir e desorganizar os povos negros
era objetivo da elite brasileira, tirando-lhe a
terra, a escola e o direito político (AMARAL,
2011).

A EDUCAÇÃO QUILOMBOLA E OS
SABERES CULTURAIS
O embasamento histórico apresentada
anteriormente é a base para podermos compreender a importância da Lei 10.639/03 que
regulamenta a abordagem da História e Cultura Africana e Afro-brasileiro nas instituições
de Ensino Fundamental e Médio, enfatizando
o processo educacional ao qual o negro brasileiro é submetido, considerando a evasão
escolar e as atuais políticas afirmativas (CAMPOS, 2022).
É um fruto da luta do movimento negro,
que apesar de promulgada poderia não ser
cumprida, dessa forma medidas de consolidação foram necessárias. O centro de formação de saber não integravam disciplinas que
estudassem a cultura africana e afro-brasileira
isso pois a história é oriunda dos colonizadores brancos, com um longo processo de
despersonalização e apagamento dos povos
africanos escravizados, como já apresentado
(AMARAL, 2011).

Diante disso, apesar de em teoria a
Lei 10.639/03 se apresentar como geradora
de mudanças positivas na vida da população negra, é necessário questionar e mobilizar ações que promova práticas educativas
não discriminatórias, que sejam pautadas no
reconhecimento histórico da existência do
afro-brasileiro e de seus ancestrais africanos,
enaltecer sua trajetória no país além da condição de escravizados, subalternos e inferiores,
mas como sujeitos ativos e fundamentais da
construção da sociedade (NUNES, 2014).
O resgate histórico sobre a origem dos
negros é componente básico para compreender o Brasil, pois não há história brasileira
sem destacar a presença e a participação da
população negra, que além de figuras fundamentais como Zumbi, Castro Alves, Dandara,
Lima Barreto que provocaram mudanças significantes no país (PEREIRA, 2015).
É importante pontuar conforme Albuquerque e Fraga Filho (2006),
Os europeus os trouxeram para trabalhar
e servir nas grandes plantações e nas
cidades, mas eles e seus descendentes
fizeram muito mais do que plantar, explorar as minas e produzir riquezas materiais.
Os africanos para aqui trazidos como escravos tiveram um papel civilizador, foram um elemento ativo, criador, visto que
transmitiram à sociedade em formação
elementos valiosos da sua cultura. Muitas
das práticas da criação de gado eram de
origem africana. A mineração do ferro no
Brasil foi aprendida pelos africanos. Com
eles a língua portuguesa não apenas incorporou novas palavras, como ganhou
maior espontaneidade e leveza (ALBUQUERQUE e FRAGA FILHO, 2006, p.43).

A valorização da história é possibilitar
as futuras gerações reconhecimento de suas
origens como etnia, construção de memórias
positivas, contrariando o processo histórico submetido ao negro. O reconhecimento das comunidades quilombolas e da educação quilombola
como centros de manutenção cultural, histórico,
religioso, de resistência, e saberes é o primeiro
passo para fomentar mudanças.
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A educação quilombola não é romper
com a escolarização, isto é, o conhecimento
tradicional, mas sim integrá-lo como instrumento que promova e aprimore a luta contra
as dificuldades (PEREIRA, 2015; ROCHA e
SILVA, 2016).
As comunidades quilombolas são a afirmação da identidade do povo brasileiro, a
presença no currículo da educação básica
é constituinte da formação da nacionalidade.
O conhecer, o saber entre toda a sociedade brasileira sobre o negro é o meio para
a compreensão e afirmação da identidade,
em um ambiente que considera e respeita as
diferenças.
As comunidades ou os quilombos contemporâneos, organização de afro-brasileiros nos centros urbanos, tem diferença no
processo de transmissão de saber rural ou
urbano, o primeiro permeia-se pelo saber experienciado na comunidade enquanto o outro
não experienciou (MOURA, 2007).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este trabalho constitui-se de uma pesquisa qualitativa exploratória descritiva, permeada por importantes construções teóricas
como “Uma História do Negro no Brasil” produção de Albuquerque e Fraga Filho (2006),
“A Trajetória Histórica dos Negros Brasileiros:
da Escravidão a Aplicação da Lei 10639 no
Espaço Escolar” de Pereira (2015), “História
da Educação Brasileira: O Negro no Processo de Constituição e Expansão Escolar” de
Nunes (2014) e outros.
Esse trabalho foi fundamentado no
conceito de “recontextualização” de Cunha
(2010) que diz, é o remanejamento de ideias
de um ou mais autores a fim de apropriar-se,
reordenar, ressignificar concepções para atingir os leitores e assim aumentar a possibilidade de o público assumir atitudes positivas
diante do assunto apresentado. Buscando
atingir a finalidade da mensagem, comunicar-se com o leitor.

Os saberes culturais e a valorização da
história dos negros vêm como insumo transformador da sociedade brasileira racista. A
escola muitas vezes é o ambiente capaz de
influenciar a mudança de pensamento e de
paradigma sustentado na família, na mídia e
na sociedade sobre a posição do negro brasileiro.
A formação não racista envolve formar
os negros e brancos, a sociedade para reconhecer o povo afro-brasileiro atual como fruto
do processo histórico a ele submetido. Ressaltando que sua história não se iniciou com
a escravização e são indivíduos com conhecimento, cultura que formaram a sociedade
brasileira (PEREIRA, 2015).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A escola é o instrumento transformador social, é impossível conceber mudanças sem
considerar o ensino e a aprendizagem. Do mesmo modo, construir um futuro melhor depende
de conhecer seu passado. Diante disso, para que a sociedade evolua e o racismo seja algo
distante é necessário compreender como o Brasil foi construído, o regime escravagista e a
posição que foi designada ao negro brasileiro e o impacto aos seus descendentes. O contexto
histórico dos povos africanos deve ser incorporado ao currículo de ensino básico.
É o momento de reescrever o conhecimento histórico enraizado na sociedade européia,
de formar indivíduos capazes de reconhecer suas raízes e assim formar uma nova imagem da
população negra, forte, capaz e fundamental na sociedade. Desfazendo a ideologia de que são
inferiores, garantindo que a história negra seja contada com enfoque sobre as consequências
do abandono desse povo escravizado e que resgate sua ancestralidade.
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APRENDER MATEMÁTICA EM TEMPOS DE TECNOLOGIA
RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo geral abordar a aprendizagem matemática em
tempos de tecnologia, no qual uma mediação tecnológica que facilita novos projetos pedagógicos,
respeitando o ritmo de aprendizagem dos alunos de todas as idades e níveis de ensino e os
espaços e tempos disponíveis para estudar e trabalhar. A Matemática, alicerce de quase todas as
áreas do conhecimento e dotada de uma arquitetura que permite desenvolver os níveis cognitivo e
criativo, tem sua utilização defendida, nos mais diversos graus de escolaridade, como meio para
fazer emergir essa habilidade em criar, resolver problemas, modelar, devendo encontrar meios para
desenvolver nos alunos, a capacidade de ler e interpretar o domínio da Matemática. A resolução
de problemas é um tema central quando se discute qualidade no ensino de Matemática.

Palavras-chave: Matemática; Educação; Tecnologia.
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INTRODUÇÃO

A

matemática fornece métodos para organizar e estruturar o conhecimento para
que, quando aplicada à tecnologia, permita análise matemática, cálculos numéricos, modelagem matemática de tecnologia. A tecnologia promove uma compreensão mais profunda de conceitos e regras matemáticas.
A justificativa do trabalho é que nos cenários da atualidade, aprender matemática não
significa receber apenas conteúdos prontos, no qual a ciência é o estudo do mundo natural
seguindo um processo sistemático de observação, incluindo experimentos. A tecnologia é
uma ferramenta de pesquisa e informação, práticas e desenvolvimento.
Assim, como a tecnologia pode auxiliar na aprendizagem matemática? O presente trabalho tem como objetivo geral abordar a aprendizagem matemática em tempos de tecnologia e
objetivos específicos, verificar a importância da tecnologia como campo investigativo; analisar
sobre a construção do conhecimento matemático e verificar a importância da tecnologia na
aprendizagem matemática.
A metodologia do trabalho é pesquisa bibliográfica com base na matemática e tecnologia, pesquisada em sites de confiança com as palavras-chave: Matemática e tecnologia,
construção da aprendizagem matemática.
A formação do professor e as diversas metodologias de ensino são assuntos complexos dentro das posturas pedagógicas, que ficam divididas entre paradoxos e paradigmas
educacionais, tentando concentrar a sua principal função dentro da educação. A formação
dos professores envolve questões de políticas de educação, ações e posturas pedagógicas,
diversas áreas de conhecimento, campos sociais e educacionais, mas todos devem ter o
propósito da aprendizagem dos alunos.
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TECNOLOGIA COMO CAMPO
INVESTIGATIVO
De acordo com Kenski (2013) às tecnologias digitais introduzem uma nova dinâmica
na compreensão das relações com o tempo
e o espaço, onde aparece a velocidade das
alterações, que ocorrem em todas instâncias
do conhecimento e sempre aparecendo inovações enquanto o mundo se acelera.
Kenski (2013) coloca que na atualidade vão surgindo estudos dos tempos e a
velocidade das transformações tecnológicas
acelera o ritmo da vida, incorporando novos
elementos identificados como fatores determinantes em cada tempo. “O desafio maior é
poder pensar na formação diferenciada para
a ação nessa nova realidade, sobretudo a dos
educadores, ou seja, os que têm, no exercício
do ensino diferenciado e contínuo, a dinâmica que orienta os novos aprendizados.” (KENSKI, 2013, p. 52).
Logo, Kenski (2013) coloca que a formação ocorre permanentemente e os tempos
se mesclam, nos quais as formas flexíveis de
atuação e as mudanças dos perfis dos profissionais e dos estudantes mostram que na
atualidade, tanto o trabalho como a formação
são aspectos relacionados permanentemente ao longo da vida. Mostrando então, na visão do autor, que as profissões devem estar
sempre buscando novas formações para se
adaptar ao tempo.
Surge, desta forma, conforme Kenski
(2013) uma mediação tecnológica que facilita novos projetos pedagógicos, respeitando o
ritmo de aprendizagem dos alunos de todas
as idades e níveis de ensino e os espaços e
tempos disponíveis para estudar e trabalhar.

A tecnologia, em sua versão mais avançada, altera a relação temporal e redefine os
espaços de atuação profissional. O professor passa a atuar em qualquer lugar,
desde que esteja conectado e interagindo com o trabalho. Essa relação professor-trabalho, mediada pelas tecnologias,
avança pelos seus tempos diários, outrora
“livres”, e alcança os finais de semana e
mesmo as férias (KENSKI, 2013, p. 54).

Brito (2012) coloca que devemos observar que vive-se em uma sociedade tecnologizada, dentro do cotidiano do indivíduo
ocorrem situações em que a tecnologia se faz
presente e necessária, assumindo então, uma
educação e tecnologia como ferramentas que
podem proporcionar ao sujeito a construção
do conhecimento, preparando-o para que tenha condições de criar artefatos tecnológicos,
operacionalizá-los e desenvolvê-los.
Malacrida e Barros (2011) coloca que
as novas tecnologias da informação trouxeram um grande impacto significativo nas
transformações culturais da atualidade com
o acúmulo de informação, a velocidade na
transmissão, a superação das limitações espaciais, a utilização de multimídia, levando a
modificação de conceitos básicos de tempo
e espaço, em que até a noção de realidade
começa a ser repensada diante da possibilidade da realidade virtual.
Um dos principais desafios da educação atual, sob uma perspectiva mais reflexiva
e crítica, é ser coerente com as necessidades
pessoais e sociais dos seus agentes: alunos,
professores, gestores e responsáveis (WUNSCH, 2018, p. 58),
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Em um contexto repleto de informações
advindas de todos os meios, torna-se relevante a análise de como os recursos
digitais de informação e comunicação
estão impactando tais necessidades e
promovendo outras novas constantemente. A partir do momento em que damos
conta dos conceitos que cercam o universo das tecnologias e, ainda, como estas
são incorporadas de forma tão intensa na
sociedade ao longo dos tempos, chega a
hora de analisarmos quais e de que forma
estão vinculadas à educação (WUNSCH,
2018, p. 58).

Segundo Kenski (2013) muitos imaginavam que na sociedade digital a escola poderia desaparecer e poderia ocorrer a extinção
da função de professor. Mas, conforme o autor, a escola é uma instituição social de espaço privilegiado e a formação de professores
precisa se repensar em novos caminhos que
garantam a todos a prática docente em novos rumos, o professor é o agente principal
responsável pelo alcance e pela viabilização
da missão da escola diante da sociedade, necessitando da escola e ação dos professores
revisar a crítica e reorientação dos modos de
ação.
Brito (2012) considera que para que as
tecnologias na sala de aula não se constituam
apenas em uma novidade e não se prestem
ao disfarce dos problemas reais existentes, é
considerado conveniente que os professores
compreendam e aceitem que, atualmente, as
mudanças tecnológicas proporcionam os instrumentos necessários para os professores
responderem às exigências quantitativas e
qualitativa da educação, precisando reconhecer as tecnologias e adaptá-las às finalidades
educacionais.

O referencial sócio histórico, segundo
Kramer (2008) o qual a aprendizagem de um
instrumento cultural inicia-se no plano social,
assim, na relação de ensinar, o controle por
parte do professor se dilui, o educador sai
do lugar que deve dar o conhecimento para
alguém que nada sabe, nos quais não é o
seu discurso que domina a sala de aula, uma
vez que ela é um espaço de interações sociais, de trocas entre os saberes de sujeitos
que possuem diversas experiências e conhecimentos.
O processo de ensino e aprendizagem,
uma vez que ensinar requer dispor de conhecimentos e mobilizá-los para a ação como
compreender o processo de construção do
conhecimento, recomendando como orientação de formação, o princípio metodológico
geral, que pode ser entendido como ação-reflexão-ação, apontando a resolução de situações problema como uma das estratégias didáticas privilegiadas (ROMANOWSKI, 2007).
A escola não pode limitar-se à função e
ensinar, nos quais exige-lhe, cada vez mais,
a função de ensinar e a ocupação educativa
dos tempos livres com ações pedagógicas e
a escola deve estar cada vez mais próxima
da realidade, pois muitos problemas enfrentados por ela relaciona-se com a crescente
diversidade cultural e social dos alunos. “No
entanto, essa diversidade pode ser encarada
não apenas como um problema, mas também
como uma força, caso o currículo deixe de ser
homogêneo e passe a dar espaço e a voz à
própria escola” (VEIGA; AMARAL, 2015, p.
64).
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Santos (2018) coloca que as tecnologias de informação e comunicação podem
ser entendidas como quaisquer ferramentas
tecnológicas utilizadas para comunicação entre duas ou mais pessoas e para transmissão
de informações para uma ou muitas pessoas,
por exemplo, o telefone, o rádio, a televisão,
etc. Já as tecnologias digitais de comunicação são aquelas que se utilizam de meios digitais, ou seja, meios de codificação binários,
para informar e comunicar.
Guimarães (2019) relata que a relação
entre alunos e professores com os jogos digitais e a tecnologia precisa ser estudada como
forma de compreender e potencializar novos
processos de ensinar e aprender diante dos
recursos lúdicos digitais, auxiliando na tarefa
de promover o desencadear de aspectos afetivos articulados aos processos educacionais
que estejam sintonizados com os interesses
das crianças com ou sem necessidades educacionais especiais.
Muitos pesquisadores falam dos benefícios do jogo, como estimular o raciocínio
lógico, criar estratégias, vencer desafios, entre outras habilidades que liga questões de
prazer com a diversão e ao mesmo tempo
questões que envolvem a vida para realidade, incentivando a resolução de problemas,
reflexão ativa, capacidade comunicativa, entre
outros benefícios.
Logo, de acordo com Martins (2008)
a Internet tem contribuído significativamente
para o aumento do interesse por jogos por
computador, uma vez que os jogos “on-line”
possibilitam a interação do jogador não apenas com o software, mas também com outros
jogadores, por meio da virtualidade no ciberespaço, com o uso dos jogos eletrônicos na
escola certamente deve ser voltado a alunos e
para a aprendizagem, como um dos recursos
utilizados para o desenvolvimento de habilidades como: concentração, memória, atenção,
raciocínio lógico, dentre outras.

Assim, conforme Martins (2008) na atividade de resolução dos jogos eletrônicos, o
computador pode ser um importante aliado
no desenvolvimento das funções motoras,
pois algumas soluções dos jogos eletrônicos
surgem na forma de um programa de computador que exige o raciocínio e suas funções
motoras, que têm um encadeamento de idéias
e procedimentos, o que possibilita a interação
mediadora feita pelo professor, no qual a função lúdica do jogo é uma criatividade do ser
humano, um ato em que sua intencionalidade
é descobrir o processo criativo para modificar, imaginariamente a realidade e o presente, com o jogo satisfazendo necessidades do
aluno, transformando-a em uma necessidade
recreativa, tanto em grupo como individual.
Jogos eletrônicos ou tradicionais trabalham com o raciocínio lógico, criar estratégias,
vencer desafios, entre outras habilidades que
liga questões de prazer com a diversão e ao
mesmo tempo questões que envolve a vida
para realidade. Com o advento do desenvolvimento tecnológico e a revolução Industrial,
criaram-se jogos eletrônicos de computadores que foram ainda mais propagados com a
Internet, sendo essencial o professor saber
dosar entre as duas categorias, pois ambas
fornecem habilidades e competências educativas.
Deste modo, Silva et al (2016) propõe-se trabalho pedagógico que contempla as
relações com o espaço e forma, processo
de medição, registro e uso de medidas, bem
como estratégias de produção, reunião, organização, registro, divulgação, leitura e análise
de informações, comparação, classificação e
ordenação. Tais situações devem ser realizadas em situações significativas para as crianças.
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CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO
MATEMÁTICO
Biembengut e Hein (2009) coloca que a
Matemática, alicerce de quase todas as áreas
do conhecimento e dotada de uma arquitetura
que permite desenvolver os níveis cognitivo
e criativo, tem sua utilização defendida, nos
mais diversos graus de escolaridade, como
meio para fazer emergir essa habilidade em
criar, resolver problemas, modelar, devendo
encontrar meios para desenvolver nos alunos,
a capacidade de ler e interpretar o domínio
da Matemática.
Silva et al (2016) coloca que compreende-se que a influência de noções matemáticas, bem como episódios de simbologias e
termos típicos da linguagem matemática que
se ensina na escola, no arranjo de textos de
circulação em massa, nos mais variados diversos campos de atividades de adultos, mas
também de crianças.

çar na construção dos conhecimentos. Dessa
forma, quanto mais desafiante for o meio, no
sentido de haver situações-problema para o
sujeito interagir, maiores serão as possibilidades de construção e desenvolvimento das
estruturas cognitivas.
Segundo Brasil (2012) a escola, em todos os níveis, não pode concentrar-se apenas
em transmitir fatos ou informações, mas ela
precisa ir além e ensinar a pensar, raciocinar,
criticar, decidir e inovar, pois, educar significa,
também, elevar a consciência do estudante
sobre sua situação pessoal, cultural e social.
Significa, ainda, construir, com os alunos,
competências básicas, o que requer uma reflexão pormenorizada sobre os conhecimentos envolvidos nessa construção,
Há um consenso no que diz respeito ao
ensino de matemática precisar voltar-se
para a promoção do conhecimento matemático e da habilidade em utilizá-lo. O que
significa ir além das simples resoluções
de questões matemáticas, muitas vezes
sem significado para o aluno, e levá-lo a
adquirir uma melhor compreensão tanto
da teoria matemática quanto da natureza
do problema a ser modelado (BIEMBENGUT; HEIN, 2009, p. 20).

De acordo com Silva et al (2016) a sociedade está inserida em uma cultura letrada, assim as crianças desde a tenra idade
têm contato com as mais variadas formas de
registros como gibis, livros, jornais, revistas,
receitas, calendários, entre outros, que acabam por intervir na organização pessoal e
social das pessoas, bem como com o mundo,
logo, é preciso uma educação matemática
que considere a interdependência entre a alfabetização e letramento matemático, a fim de
que a alfabetização incorpore a experiência
da prática social do letramento.

Deste modo, conforme Biembengut e
Hein (2009) a modelagem matemática é, assim, uma arte, ao formular, resolver e elaborar
expressões que valham não apenas para uma
solução particular, mas que também sirvam,
posteriormente, como suporte para outras
aplicações e teorias.

Guimarães (2012) coloca que a teoria
construtivista é uma teoria epistemológica estudada por Jean Piaget que tinha como objetivo explicar como se dá a construção dos
conhecimentos pelos sujeitos, ou seja, como
a inteligência se desenvolve, no qual um de
seus princípios fundamentais é a importância
da interação do sujeito com o meio, seja este
físico ou social, na construção do conhecimento. Sendo assim, a partir das trocas que o
sujeito estabelece com o meio, poderá avan-

Deste modo, Farias (2015) relata que
a matemática não se caracteriza apenas
pela união de signos e símbolos, ela abrange muito mais que decorar fórmulas, realizar
contagens ou atribuir formas aos objetos. A
matemática como qualquer outro elemento
se faz necessário compreendê-la, sendo que
sua aquisição do pensamento matemático
acontece sistematicamente, ou seja, só posso acompanhar um pensamento se compreender outro,
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A partir dessa fase de escolarização entramos num processo de elaboração e
reelaboração por parte do aluno, desde
a captação intuitiva das ideias básicas e
sua aplicação a situações problema, até
em se tratando da utilização do pensamento lógico (LOURENÇO; BAIOCHI; TEIXEIRA, 2012, p. 34).

Segundo Farias (2015) o uso da matemática é constante nas vidas das pessoas
e a utilizamos em tudo, por exemplo: no supermercado, ao comprar uma roupa, ao preparar uma comida, até numa conversa entre
crianças onde elas comparam o tamanho de
um objeto ou entre adultos que questionam
o aumento do dólar. As crianças vivenciam
intensamente a matemática nas brincadeiras
e nos jogos. As situações apresentadas constituem em uso de matemática e, consequentemente, norteiam o dia a dia de uma pessoa
sem que elas tomem consciência do seu uso.
Miguel (2005) coloca que mesmo antes
da escolarização a criança é constantemente
envolvida em atividades matemáticas e mesmo que não são reconhecidas por elas, envolvem aspectos quantitativos da realidade, nos
quais a criança antes de frequentar a escola,
elas classificam, ordenam, quantificam e medem e desta forma mantêm uma boa relação
com a Matemática.
Brasil (2012) coloca que a resolução
de problemas é um tema central quando se
discute qualidade no ensino de Matemática.
Diversos autores ressaltam a importância
da estratégia de resolução de problemas na
construção do conhecimento matemático e
afirmam que a atividade de resolver problemas está no cerne da ciência matemática,

Em geral, as investigações realizadas
no cotidiano escolar têm mostrado que
pouco se trabalha com Matemática no início da escolarização. Seja na educação
infantil ou nas séries iniciais do ensino
fundamental a prioridade no trabalho dos
professores são os processos de aquisição da leitura e da escrita e, como se
não fosse componente fundamental da
alfabetização, a Matemática é relegada
a segundo plano, e ainda assim tratada
de forma descontextualizada, desligada
da realidade, das demais disciplinas e
até mesmo da língua materna (MIGUEL,
2005, p. 416).

A linguagem matemática, assim como a
língua materna, é bem utilizada nas práticas sociais nos contextos práticos do dia a dia. Desta
forma, a escola como ambiente educacional
deve trazer práticas que viabilizem melhor a sociedade. “A matemática foi criada e vem sendo
desenvolvida pelo homem em função das necessidades sociais'' (ROSA NETO, 2010, p. 7).
Guimarães (2012) considera que a matemática surgiu, assim, como atividade humana
em função dos problemas enfrentados pelo homem ao longo da história humana. Ao contrário
de como, muitas vezes, é apresentada hoje, de
forma acabada e ela vem de um processo de
muitas modificações ao longo da história,
Esta é, predominantemente, um conhecimento lógico-matemático. Infelizmente, muitas vezes, a escola a considera
unicamente como conhecimento social,
acreditando que a criança vai aprendê-la apenas pela transmissão, e não pela
construção interna. Daí a ênfase muito
grande em técnicas algorítmicas, sem
haver a preocupação com os materiais
concretos que possibilitam à criança as
construções internas das estruturas cognitivas (GUIMARÃES, 2012, p. 51).

Guimarães (2012) relata que muitas vezes,
a escola, equivocadamente, considera a matemática um conhecimento social e, portanto, adquirido
por simples transmissão de conhecimentos. No
entanto, ela é, predominantemente, conhecimento
lógico-matemático e, assim, necessita de construção por parte do sujeito que aprende.
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IMPORTÂNCIA DA TECNOLOGIA NA
APRENDIZAGEM MATEMÁTICA
Brasil (2012) relata que na atualidade
é inegável a importância da Matemática na
formação humana, em especial, por se viver
em uma sociedade cada vez mais permeada
pela Ciência e pela Tecnologia, pois diversas
profissões, das mais simples às mais complexas, exigem conhecimentos matemáticos
e competências básicas para lidar com esses
conhecimentos.
Logo, no caso específico do ensino da
Matemática, é fundamental que se reflita não
apenas sobre os conteúdos a serem ensinados, mas também sobre as expectativas de
aprendizagem, ou seja, o que se espera que
o estudante aprenda. Isso é necessário para
o acompanhamento do processo de ensino
e aprendizagem, garantindo-se o sucesso do
mesmo.
Brasil (2012) coloca que as atividades
matemáticas estiveram, em todas as épocas,
entre as formas de interação do ser humano com o mundo físico, social e cultural, em
intensidade e diversidade crescentes com a
evolução histórica. No mundo atual, podem
ser observadas atividades matemáticas nas
mais diversas culturas, como respostas a um
amplo leque de demandas,
A Matemática pode ser vista como uma
fonte de modelos para os fenômenos nas
mais diversas áreas. Tais modelos são
construções abstratas que constituem instrumentos para a compreensão desses fenômenos. Modelos matemáticos incluem
conceitos, relações entre conceitos, procedimentos e representações simbólicas
que, em um processo contínuo, passam
de instrumento na resolução de uma classe de problemas a objeto próprio de conhecimento (BRASIL, 2012, p. 17).

Brasil (2012) coloca que então, aprofundar o conhecimento sobre os modelos matemáticos fortalece a contribuição da Matemática para outras áreas do conhecimento. No
sentido oposto, buscar questões em outros
campos do conhecimento promove o desenvolvimento de novos modelos matemáticos.
Logo, Brasil (2012) indica que os modelos matemáticos são construídos com vários
graus de abrangência e de sistematização,
assim, nos estágios mais simples, por exemplo, quando uma caixa de papelão, que é um
objeto do mundo físico, é associada à figura geométrica definida abstratamente como
um paralelepípedo retângulo, o que se faz é
formular um modelo matemático para essa
caixa.
Biembengut e Hein (2009) colocam
que seja qual for o caso, a resolução de um
problema, em geral quando quantificado, requer uma formulação matemática detalhada.
Nessa perspectiva, um conjunto de símbolos
e relações matemáticas que procura traduzir,
de alguma forma, um fenômeno em questão
ou problema de situação real, denomina-se
“modelo matemático”.
Brasil (2012) relata que em primeiro
lugar, deve-se defender um ensino que reconheça e valorize saberes e práticas matemáticas dos cidadãos e das comunidades locais
– que são competências prévias relativamente eficientes – mas não deve se abdicar do
saber matemático mais universal.
Assim, conforme Kowalski (2016) a escola precisa de professores pesquisadores,
críticos, criativos, capazes de tomar decisões,
lidar e resolver situações imprevistas, com conhecimentos do mundo digital que utilizem
em sua prática como forma de motivar os
alunos e trazer o mundo de fora para dentro
das salas de aula, ou seja, precisa ter clareza
que além da escola, os alunos têm acesso a
outras formas de ensino.
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Desta forma, Wunsch (2018) coloca
que antes de tudo é preciso enfatizar que a
educação é um dos pilares da sociedade, nos
quais ela pode ser considerada uma ligação
com as outras áreas, a escola é um espaço
onde se promove a educação e não pode
ficar alheia aos recursos digitais que interfere
o modo de cada vida.

Logo, Philippi Jr e Silva Neto (2011)
coloca que para que as transformações necessárias sejam iniciadas, é preciso que o
docente tome conhecimento dos propósitos
teóricos que justificam a necessidade da ação
interdisciplinar, a fim de assumir uma atitude
em defesa da prática da construção do conhecimento mais abrangente da realidade.

Wunsch (2018) coloca que é sabido
que as tecnologias são usadas nos cotidianos, mas não de forma pedagógica para um
ensino formal, portanto, para saber se são
boas fontes de incentivo às atividades realizadas na escola, é preciso que os professores
questionem se realmente são fontes de apoio
para melhoria dos procedimentos pedagógicos ou se apenas estão digitalizando o que
foi realizado,

Assim Brito (2012) considera que a
análise do conceito de inovação de uma perspectiva pedagógica dependerá do particular
conceito de educação que orienta o procedimento inovador e que toma ele como parâmetro, tendo como necessidade real de que os
educadores comprometidos com o processo
educativo se lancem à produção ou à assimilação crítica de inovações de caráter pedagógico, podendo aproveitar o estreito espaço de
movimento existente no campo educacional
para gerar mudanças que não sejam simples
expressões da modernidade.

A abordagem torna-se estruturalmente sobre as práticas interativas, as quais são
explicitadas na literatura como ponto crucial para que os profissionais sejam proficientes, entusiasmados por uma visão holística da eficácia, pois diferentes modos
de formação exigem novas adequações
práticas (WUNSCH, 2018, p. 65).

Conforme Wunsch (2018) ao pensar
na prática do professor de forma inovadora
com as tecnologias na educação básica, é
possível afirmar em competência docente associada a uma visão técnica do saber individual, que enfatiza a importância decisiva da
transmissão do conteúdo e por outro lado, é
considerado aquele que encara o processo
como multidimensional e coletivo.
Philippi Jr e Silva Neto (2011) diante das
considerações que ilustram o modo de operar o paradigma hegemônico da ciência moderna, encontra-se problema se implicações
presentes, sobretudo quando se considera o
avanço do conhecimento na atualidade, passando necessariamente pela importância de
considerar os fenômenos complexos da natureza e sociedade como objeto primordial da
ciência moderna.

Conforme Wunsch (2018) é fato que a
utilização dos recursos tecnológicos, como
as redes sociais, mais presentes nas salas
de aulas nos últimos anos e o interesse pelo
trabalho em colaboração vem despertando
interesse no cenário de práticas docentes, por
isso, a capacidade de inovar é gerada por
meio da eficácia em processar informações
coletivamente e transformá-las em conhecimento,
A flexibilidade da atuação do docente
corresponde também ao oferecimento
de programas flexíveis de ensino que refletem na formação de novas atitudes e
comportamentos dos alunos. Antes de
tudo, eles precisam aprender a gerenciar
seus tempos, ou seja, a utilizá-los de forma mais eficaz para garantir a realização
das atividades e exercícios de acordo
com sua disponibilidade e no prazo estipulado (KENSKI, 2013, p. 54).
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O autor coloca novas formas de aprendizagem dentro de programas flexíveis nos
quais é preciso saber administrar o tempo,
como formas que já existem, porém, ainda
não estão adaptados aos novos comportamentos da formação com a tecnologia, colocando também um ritmo dentro do tempo.
Kenski (2013) coloca que deve ser
respeitado o ritmo pessoal dos alunos, considerando a responsabilidade do aluno de
adquirir novos conhecimentos, mas também
novos hábitos e atitudes de autonomia para o
gerenciamento do tempo, para organização e
para disciplina pessoal.
Biembengut e Hein (2009) coloca que
a modelagem matemática, arte de expressar
por intermédio de linguagem matemática situações-problema de nosso meio, tem estado
presente desde os tempos mais primitivos.
Isto é, a modelagem é tão antiga quanto a
própria Matemática, surgindo de aplicações
na rotina diária dos povos antigos,
A expressão, em seu conceito moderno,
surge durante o Renascimento, quando
se constroem as primeiras ideias da Física apresentados segundo a linguagem
e tratamentos matemáticos. Hoje, a modelagem matemática constitui um ramo
próprio da Matemática que tenta traduzir situações reais para uma linguagem
matemática, para que por meio dela se
possa compreender, prever e simular ou,
ainda, mudar determinadas vias de acontecimentos, com estratégias de ação, nas
mais variadas áreas de conhecimento
(BIEMBENGUT; HEIN, 2009, p. 9).

Não é difícil perceber que o futuro da
civilização e da própria sobrevivência dependem da qualidade de imaginação criadora
dos homens e das mulheres do nosso tempo
e das futuras gerações.
Silva et al (2016) o infante cria sistemas
de representação para absorver entendimentos sobre o mundo que o cerca, uma vez que
a matemática é um objeto cultural, histórico,
social, aos quais os sujeitos desenvolvem
esquemas cognitivos para compreendê-lo e,
consequentemente, apropria-se desta antes
mesmo que sua advinda à escola. A função
social da matemática é concebida nas relações e interações em suas variadas possibilidades.
Borba e Penteado (2019) coloca que
as novas mídias como os computadores com
softwares gráficos e as calculadoras gráficas,
permitem que o aluno experimente bastante e
investigue diferentes conceitos matemáticos,
desenvolvendo vários argumentos diante delas.

Deste modo, Biembengut e Hein (2009)
consideram que desafios como esse têm tornado crescente o movimento em prol da educação matemática, em especial, nas últimas
décadas. Têm gerado reestruturações no currículo e nos métodos de ensino que forneçam
elementos que desenvolvam potencialidades,
propiciando ao aluno a capacidade de pensar
crítica e independentemente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As transformações sociais estão cada vez mais repentinas, e as tecnologias dentro da
educação devem ser dinâmicas, acompanhando a velocidade de informação e inovação. O
professor deve enfrentar o desafio, mudando o perfil profissional com competências diferenciadas, buscando sempre novas formações e se tornando um mediador tecnológico.
O professor conta com um novo ambiente além da sala de aula, o ambiente digital é
um novo conceito de educação, nos quais o professor se responsabiliza da missão da escola
diante da sociedade do conhecimento com um novo perfil de alunos que estão circulados de
informação e conhecimento que rompe com o paradigma do professor detentor do conhecimento, para o mediador com novas metodologias ativas.
Deste modo, é importante que, ao ensinar Matemática, o professor não isole os conteúdos em blocos estanques e auto suficientes e leve em conta que a aprendizagem é mais
eficiente quando os conteúdos são revisitados, de forma progressivamente ampliada e aprofundada, durante todo o percurso escolar.
Os estudantes da atualidade não podem imaginar um mundo sem tecnologia. Ela está
inserida em suas vidas diárias. Portanto, é natural que os alunos esperem ter acesso à tecnologia em sala de aula.
As salas de aula de matemática devem refletir essa realidade e ser lugares onde professores e alunos usam a tecnologia. Mas essas salas de aula não devem ser lugares onde
a tecnologia é usada simplesmente por usar a tecnologia. Em um programa de matemática
eficaz, a tecnologia é uma ferramenta para apoiar o ensino e a aprendizagem.
Assim, a escola, em todos os níveis, não pode concentrar-se apenas em transmitir fatos ou informações, mas ela precisa ir além e ensinar a pensar, raciocinar, criticar, decidir e
inovar, pois, educar significa, também, elevar a consciência do estudante sobre sua situação
pessoal, cultural e social.
Em outras palavras, a tecnologia deve ser usada para envolver os alunos em tarefas
que promovam sua aprendizagem de matemática importante e sua capacidade de entender
a matemática.
O uso adequado da tecnologia pode melhorar a compreensão dos conceitos matemáticos pelos alunos. O ensino bem-sucedido de matemática usando a tecnologia também
determina que ampliem-se objetivos além da busca de respostas para incluir um foco na
razoabilidade das respostas e como os resultados serão usados em um determinado contexto. Isso é fundamental para que os alunos não aceitem cegamente as respostas que uma
calculadora pode fornecer.
Site ou aplicativo específico em um tablet ou computador, fornecem um ambiente interativo onde os alunos podem examinar e visualizar várias representações de funções e vincular
dinamicamente expressões simbólicas, dados numéricos e gráficos, ou seja, as ferramentas
tecnológicas apoiam o desenvolvimento do aluno de uma compreensão profunda das relações matemáticas e da estrutura matemática.
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TECNOLOGIAS PARA A APRENDIZAGEM E QUALIDADE DA
EDUCAÇÃO PÚBLICA: ALGUNS ASPECTOS SOBRE O TEMA
RESUMO: O presente artigo visa abordar uma análise teórica/bibliográfica dos princípios da
qualidade da educação, sob a perspectiva das tecnologias da aprendizagem, considerando o
Currículo da Cidade de São Paulo para as Tecnologias para Aprendizagem.

Palavras-chave: Tecnologias de aprendizagem; Qualidade da Educação; Currículo.
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INTRODUÇÃO

A

tualmente, no Brasil e no Mundo se discute muito sobre a influência da tecnologia,
de forma positiva ou negativa sobre as conjunturas econômica e política conforme
as conclusões de Moreira, A. F. Barbosa e Kramer, S. (2007, pp. 1054).

É assumido que o uso das tecnologias têm grande peso sobre a educação contemporânea, mas já paramos para pensar sobre o reducionismo que este tema sofreu até chegarmos
ao presente momento, quando falamos de tecnologia?
A tecnologia relacionada à educação é praticamente o mote da sociedade da informação, que teve o seu desenvolvimento bastante evoluído nas últimas 3 (três) décadas (São
Paulo – SP, Currículo da Cidade, 2019, pp.63), mas quando paramos para pensar sobre o
que seria esta tecnologia, percebe-se que, automaticamente, vem à mente das pessoas o
melhor computador, a melhor lousa digital, o smartphone ou plataformas super elaboradas,
com as quais o educando e o profissional da educação possam interagir e se sentirem parte
deste século.
A dependência de sistemas, tais como os relatados nos fizeram reféns de referências a
respeito do assunto tecnologia, como se a tecnologia fosse algo que dependesse somente de
eletricidade (combustível) e uma tomada para que esta seja propriamente indicada como tal.
Segundo o dicionário Houaiss (2021) a tecnologia é a: “Teoria ou análise organizada
das técnicas, procedimentos, métodos, regras, âmbitos ou campos da ação humana.”
Para o Currículo da Cidade é:
[...] nenhuma surpresa associar o uso de tecnologias na educação com informação e comunicação, e essas precisam estar contempladas. Porém, o foco apenas na informação e comunicação,
de forma meramente instrumental e mecanicista, limita o potencial das tecnologias e também
da educação. Ainda estamos ensinando programas a crianças que interagem com videogames
comerciais, com jogos baseados em tecnologias de simulação, capazes de pensar em diversas
estratégias para ultrapassar as barreiras e fases, mas com olhos e dedos treinados na perspectiva
de usuários e não participantes coerentes da era digital.” (SÃO PAULO – SP, Currículo da Cidade,
2019, p. 67)

Ou seja, muito embora ela possua em sua definição aspectos de muito maior profundidade conceitual, tendo por sinônimo a ciência, o conhecimento e a técnica, hoje em dia
esta palavra pode estar sofrendo um reducionismo de proporções negativas, relacionada tão
somente ao como se usa determinada ferramenta como o computador de última geração,
somente ao consumo de informação e comunicação tão somente.
De modo que nos surgem algumas questões, já paramos para elaborar exatamente do
que se trata o termo tecnologia e para que, de fato, o mesmo serve? Ao assumirmos a tecnologia aos elementos anteriormente citados de reducionismo, a educação é tão vítima assim
da tecnologia, que apenas teria êxito se pudesse acontecer com ela?
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Devemos acreditar que não, de modo que, este artigo se propõe, portanto, a uma análise
dos conceitos de qualidade no âmbito da educação pública e na análise do contexto atual
do uso de tecnologias para aprendizagem, mas relacionada à compreensão da tecnologia
como instrumento para o debate da formação para a compreensão de “análises organizadas
das técnicas, de procedimentos, métodos, regras nos âmbitos e campos da ação humana.”
Para tanto, uma análise do currículo da cidade voltado às tecnologias para aprendizagem
no ensino fundamental deverá fazer parte deste trabalho, sob a perspectiva de autores que
se debruçam sobre a educação pública e de qualidade aceitável.
Digamos que mitos tenham sido criados em torno de que a educação do futuro, e porque
não dizer a do presente, somente teriam efeitos concretos se lançarmos mão de tecnologia
(tecnologia de tomada), mas digamos que seria o contrário, pois a educação precede certamente a tecnologia, a qual existe, ou melhor, acontece em função da educação.
A tecnologia é tudo o que o homem criou para tornar processos e a vida mais descomplicada, por exemplo, um garfo. Objeto tão simples, mas carregado de significado tecnológico,
assim como o hashi, que utilizamos para pinçar nosso delicioso Yakissoba e Sushi.
Pensar em tecnologia significa que o processo criativo atendeu a uma expectativa, gerando o resultado desejado, mas chegar neste resultado exige processos, que são constituídos
ao longo do tempo e de novas descobertas, porque então tornar o processo de aprendizagem
refém de uma “tecnologia” de tomada que não é acessível a todos ao invés de se desenvolverem outros processos que atinjam melhores resultados?
Aprender, mais do que simplesmente identificar ferramentas é o ato de manipular e
de se envolver com tais processos, vivenciar o que pode ter haver com diversos sentidos,
linguagens e falas, não apenas com uma única didática ou conceito. É aprender a aprender
como nos apresenta o Currículo da Cidade de São Paulo a ser abordado no presente artigo.
Movimentos em torno deste retorno aos processos de desenvolvimento de linguagens
mais simplificados e manuais, relacionados à aprendizagem são vistos atualmente no mundo e reconhecidos cultura “maker”: “A cultura maker se baseia na ideia de que as pessoas
devem ser capazes de fabricar, construir, reparar e alterar objetos dos mais variados tipos e
funções com as próprias mãos, baseando-se num ambiente de colaboração e transmissão
de informações entre grupos e pessoas” (ORG/WIKI/CULTURA MAKER).
Este novo conceito de enxergar a aprendizagem remonta aos mais interessantes momentos da história do homem e, portanto, da civilização na procura de resolver seus problemas
mais simples e/ou até mesmo complexos. A solução está no fazer, e num fazer em que a cooperação entre as pessoas se torna o líder das estratégias e resultados que serão alcançados.
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Este é o novo olhar sobre a tecnologia no seu conceito mais apropriado do criar, visando
a sustentabilidade e o desenvolvimento integral do ser humano, com a finalidade de se alcançar a educação em que se acredite e que se faça valer a pena confiando no desenvolvimento
da autonomia, criatividade e a curiosidade nos alunos, alguns analistas indicam que este
movimento poderá ser o princípio de uma nova revolução industrial de grandes proporções
em nossa sociedade.
O presente artigo tem em vista abordar aspectos relacionados ao conceito de qualidade da educação pública e o uso das Tecnologias para Aprendizagem, desmistificando os
significados dados a este processo metodológico recentemente introduzido como prática nas
Unidades Educacionais do país.
A presente pesquisa é de base bibliográfica e de dados atualizados em uma abordagem
descritiva e documental sobre o atual estado da arte em Tecnologias para a Educação e sua
relação com o conceito de qualidade da educação.
Para tanto, serão consultados como fonte desta pesquisa os cadernos orientadores relativos às Tecnologias para Aprendizagem da Prefeitura do Município de São Paulo e artigos
dedicados ao debate sobre a qualidade da educação pública no Brasil.
Nesta pesquisa foram analisados alguns artigos, documentos oficiais e outros trabalhos
que discutem e apresentam reflexões, sugestões que podem contribuir para uma maior compreensão do objetivo deste trabalho.
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O QUE É QUALIDADE DA EDUCAÇÃO?
– METODOLOGIAS E ESTRATÉGIAS
TECNOLÓGICAS
Em um primeiro momento a Escola era
concebida como o “lugar do ócio” e foi recebendo novos contornos no desenrolar da
evolução da sociedade até como a concebemos atualmente, passando a ser significada
de outros modos, tais como, “[...] instituição
formadora da sociedade[...]”, período da revolução francesa. De uma educação religiosa,
secularizada com uma característica disciplinadora e intelectual, até a educação pública
que propunha a educação do povo, sendo absolutamente popularizada até chegarmos às
estratégias e objetivos deste século para uma
educação democrática, centrada em repensar meios e o modo capitalista de produção
(LOMBARDI; ALENCAR, COLARES: 2020, p.
14).
Para a compreensão, portanto, do que
é uma educação de qualidade, é necessário
compreender o trajeto que esta teve ao longo
da história do homem e para produzir entendimentos que acompanhem a contextualização
e cenário aceitos aos requisitos de qualidade.
De modo que, a qualidade aqui a ser
compreendida neste texto, leva absolutamente em consideração, a educação democrática
como parâmetro e não necessariamente, conceitos avaliativos ainda bastante presentes no
contexto educacional, que perpetuam o reforço de uma sociedade que exclui os alijados
do direito à educação e como contradição
retarda o fato de que a escola “[...] contribua
efetivamente para a emancipação humana”
J. C. Lombardi e A Alencar, Colares: 2020,
p. 15).
Como a história conduziu o restante do
mundo não foi diferente o que ocorrera no
Brasil em termos de desenvolvimento da educação, que teve a sua fase religiosa com as
missões catequéticas e educacionais, em seguida com a reforma do Marquês de Pombal,
o Estado passa a assumir a educação intro-

duzindo [...] ideias laicas inspiradas no iluminismo, instituíram o privilégio do estado em
matéria de instrução”, diga-se de passagem
com sérias dificuldades de efetivação pela escassez de força de trabalho. Os movimentos
por uma educação nacional, pública, gratuita,
laica e obrigatória.” Inaugura o processo de
transformação da educação, segundo Lombardi e A Alencar, Colares (2020, p. 17).
A Revolução Francesa trouxe novos
ares para uma concepção pedagógica que
considerasse a universalidade, a igualdade,
a oficialização da educação” (LOMBARDI;
ALENCAR, COLARES, 2020, p. 17).
Da multiplicidade de escolas concretas,
buscamos uma definição suficientemente ampla para representar as diversas
formas de escolas que nos desafiam a
pensar sua complexidade e a afirmar que
não há uma escola idealizada, perfeita,
imutável. Há escolas de vários tipos e
correspondentes a diferentes projetos societários (J. C., LOMBARDI; A ALENCAR,
COLARES, 2020)

Partindo do pressuposto apresentado
por Lombardi e Alencar (2020), podemos
compreender que os esforços voltados à qualidade do ensino ensejam desafios próprios
da democracia, sendo complexa e dependente dos “projetos societários”, mas qual projeto
societário foi constituído no Brasil que defina
com maior exatidão a abordagem aceita de
uma educação de qualidade?
A opção atual com os discursos pela introdução/uso das tecnologias neste cenário,
ainda com carências relativas ao tal “projeto
societário” pode colocar em iminente risco o
verdadeiro objetivo do papel de tecnologias
para aprendizagem.
Em que pese a importância das reformas educacionais ocorridas no Brasil, apenas
em 1920 houve uma concisa pressão social
em torno do tema da educação que estabeleceu um problema e um objetivo a ser alcançado, o combate ao analfabetismo, como
expõem Lombardi; Alencar, Colares (2020)
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“[...] as pressões sociais em torno das políticas sociais, entre as quais a questão da
instrução pública se intensifica, difundindo-se
o entendimento do analfabetismo como uma
doença, uma vergonha nacional, que precisava ser urgentemente erradicada.”
Esta erradicação do analfabetismo, no
entanto, estava atrelada a um Estado descoordenado nas diversas esferas em relação à
educação, que ocorria de modo descentralizado sem o mínimo compromisso de um Governo Central que a regesse.
Em 1930, novas pressões surgiram
com a Revolução Constitucionalista, a qual
culminou com diversas iniciativas reformistas
em relação à educação, que agora partiam
do Governo Central (p. 21).
Na década de 1960, a Universidade foi
o foco e o movimento pela criação de uma
tecnocracia submetida ao controle social, serviu como pauta mote para a promoção do
regime autoritário que vigia à época segundo
Lombardi e A Alencar, Colares (2021, p. 21).
O modelo atual, segundo J. C., Lombardi e A Alencar, Colares (2021) está baseado
apenas no provimento de serviços, subsidiado
nos lucros que empresas voltadas ao fornecimento de equipamentos para a adequação
dos espaços educacionais e pedagógicos
oferecem, vejamos um trecho:
Com isso, pretende-se que a educação
deixe de ser uma responsabilidade do
Estado, passando a compor o comércio
de serviços, com um amplo arco de negócios envolvidos: construção de escolas,
prestação de serviços educacionais, fornecimento de material pedagógico, equipamentos e mobiliário escolar etc. (LOMBARDI; COLARES, 2012, p. 22).

Contudo, as ações ainda estão voltadas
a que o Estado Central não assuma o seu
papel na coordenação e garantia de fato da
escola pública e democrática como princípio
de uma sociedade moderna. Em um país de
dimensões continentais a educação ainda é
tratada de forma fragmentada, estando a car-

go tão somente de municípios e estados, com
apoio pouco significativo do governo central.
Para estes autores, J. C., Lombardi e
A Alencar, Colares 2021, é apenas notável
alterações no sentido de avanços no desenvolvimento de “propostas pedagógicas” e melhoria na “organização do ensino” quando a
população, levanta-se e movimentos cíclicos
diante do tema:
Conhecendo e analisando os acontecimentos na França, no Brasil e em outras
nações, relativos à educação pública,
nota- -se o caráter pendular ao longo da
história, acompanhando os vaivéns do
contraditório processo das lutas entre as
classes e frações de classe, notadamente
entre burguesia e proletariado (Lombardi,
2020, p. 34). Quando instauram-se processos revolucionários, ampliando a participação e a presença social e política
do proletariado e das frações de classe
populares, igualmente avançam as propostas pedagógicas e as formas organizadas do ensino, adquirindo um caráter
público, gratuito e laico[...] (LOMBARDI;
ALENCAR, 2020, p. 23).

Em análise ao contexto da situação atual da escola pública brasileira, em especial
a pública no Brasil, não temos como nos esquivar das situações impostas pela pandemia
de COVID-19 e condições de trabalho que
já eram precárias no pré-pandemia, e que
podem ter se intensificado e quando nos reportamos à qualidade da educação requisitos
importantes não podem ser deixados de fora,
como nos apresenta Oliveira, D. A. (2020):
A remuneração docente no Brasil tem
sido um problema que afeta diretamente a valorização profissional dos docentes. Entretanto, a carreira e as condições
de trabalho também têm sido objeto de
crítica por parte dos que defendem uma
escola pública de qualidade (OLIVEIRA,
2020, p. 32).
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Além das questões acima apresentadas,
a autora identifica questões de saneamento
básico, onde mais da metade das escolas
públicas não o possuem acesso adequado,
a própria oferta de vagas nos diversos entes
federados é deficitária, gerando uma desigualdade no acesso à educação que interfere negativamente em fatores relacionados à
qualidade do ensino, considerando que 80%
das matrículas são efetuadas neste modelo
de educação (OLIVEIRA, D. A. , 2020, p. 30).
Em termos salariais, os professores
de nível básico no Brasil recebem cerca de
64,65% menos do que países que compõem
a OCDE, para o caso do nível médio a proporção a menor chega a 54,68%, cálculo baseado em dados trazidos por Oliveira, D. A.
(2020, p. 32).
A “desprofissionalização” do professor da rede pública por meio de investidas
apontando para a fragilização dos vínculos do
concurso público e também da estabilidade
também é abordado como uma das causas
de condições de trabalho precarizantes, o
que nos infere que as ações estão correndo
em direção oposta ao objetivo da luta pela
qualidade da educação (OLIVEIRA, 2020, p.
32- 33).
Outros movimentos voltados à bonificação de professores por performance também
receberam críticas da autora Oliveira, D. A.
(2020) pp. 33, por conta de apenas estimular
a “fragmentação da categoria”, assim como o
individualismo entre os profissionais.
Sobre as condições de trabalho:

Este distanciamento social evidenciou
um trágico cenário, com desafios muito marcados para a gestão pública da educação
na provisão de condições de trabalho remoto
aos professores e acesso integral dos alunos
às aulas remotas, como nos apresenta Oliveira, D. A., (2020):
Desde a ausência dos meios necessários
para o pleno desenvolvimento das atividades, ou seja, a falta de equipamentos
adequados, como computadores, tablets,
microfones e câmeras, a conexão de redes de internet, a formação insuficiente
para lidar com os programas e os recursos tecnológicos, a pouca (ou total ausência de) experiência com ambientes virtuais, até questões relacionadas ao suporte
pedagógico para a realização do trabalho
(p.34).

Todos estes requisitos indicam um impacto negativo neste longo período de Pandemia em que as crianças e docentes tiveram
de ficar afastados das salas de aula, conforme apresentado em preocupações apresentados pela autora Oliveira, D. A. (2020, p. 39)
ao apresenta pesquisa do Gestrado/UFMG:
[...] a avaliação dos professores entrevistados é bastante preocupante quanto ao
cumprimento dos conteúdos realizados
de forma não presencial. Somente 5,2%
acreditam que serão concluídas com sucesso as atividades previstas no currículo.
Já 68,7% dos respondentes consideram
que parte dos conteúdos deverá ser retomada, enquanto 26,1% acreditam que os
conteúdos deverão ser trabalhados integralmente (OLIVEIRA, 2020, p. 39).

As condições de trabalho docente são
tradicionalmente estudadas tendo como
referência a escola, especialmente sua
infraestrutura, os equipamentos que possui, os recursos que oferece. Entretanto,
com a situação imposta pela pandemia,
que exigiu o distanciamento social e a realização das atividades de ensino remotamente a partir das casas dos próprios
docentes, o foco da discussão mudou
(OLIVEIRA, 2020, p. 34).
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TECNOLOGIAS PARA A EDUCAÇÃO E
CURRÍCULO DA CIDADE
Para trabalharmos com a temática da
Tecnologia, bem antes é necessário compreender o conceito abordado por este artigo,
bem como, o seu histórico dentro das perspectivas das teorias elaboradas por grupo de
trabalho dentro da Secretaria Municipal de
Educação de São Paulo.
O Currículo da Cidade voltado ao tema
das Tecnologias para a aprendizagem deverá
ser abordado em síntese neste artigo, buscando trazer conceitos de sua implementação
e partes de seu histórico de elaboração.
Para tanto, conceitualmente, é interessante delimitar o entendimento sobre as tecnologias para a aprendizagem, as quais, vão
muito além do uso das ferramentas digitais
por profissionais da educação e alunos, mas
possui maior robustez quando nos referimos
às suas aplicações com uma concepção de
formação integral do sujeito como observamos no conceito extraído de site dedicado
à difusão deste conhecimento indicado pelo
Núcleo Técnico de Aprendizagem, que infere
que o uso da tecnologia para a aprendizagem:
Trabalha na intenção que os estudantes
não apenas saibam utilizar as tecnologias, mas que entendamos como podem
utilizá-las para interagir, conectar-se com
o outro, participar e formar redes, colaborar, agir, responsabilizar-se, construir e
ressignificar conhecimentos a partir das
tecnologias, na perspectiva de sujeito integral em todas as suas dimensões, que
conhece, investiga e expressa o mundo.
Todas as propostas do Núcleo de TPA estão atreladas às ações pedagógicas inovadoras e em toda experiência da Rede.”
Fonte: (https://educacao.sme.prefeitura.
sp.gov.br/tecnologias-para-aprendizagem/ - em: 23/02/2022).

E vai além através das concepções trazidas pelo Currículo da Cidade aqui apresentado:
Para a elaboração do Currículo de Tecnologias para Aprendizagem, consideramos
também o conjunto de aprendizagens essenciais apresentado nas discussões da
Base Nacional Comum Curricular (BNCC),
que direciona a educação para a formação humana integral e para a construção
de uma sociedade justa, democrática e
inclusiva (SÃO PAULO – SP, Currículo da
Cidade, 2019, p.67).

De modo que, é aparente a necessidade da formação para interação com a sociedade que nos cerca e a questão da interação
expressa em atos de colaboração, trazidos
pelo conceito do “Movimento Maker” é bastante expressivo e diverso da perspectiva da
qualidade da educação nos movimentos históricos, que deixa de estar associada a ter
um fim em si mesma, mas amplia o seu campo de formação do ser humano para de fato
atuar e ser protagonista de suas ações na
sociedade.
Nessa esteira, o Currículo voltado às
tecnologias para a aprendizagem entende
que seu “alicerce” está em:
[...] concepções originadas do uso das
tecnologias, atrelado a ações pedagógicas
inovadoras e em toda experiência da Rede.
Nessa perspectiva, intentamos que os estudantes não apenas saibam utilizar as
tecnologias, mas que entendamos como
podem utilizá-las para interagir, conectar-se
com o outro, participar e formar redes, colaborar, agir, responsabilizar-se, construir e
ressignificar conhecimentos a partir delas,
na perspectiva de sujeito integral em todas
as suas dimensões, que conhece, investiga e expressa o mundo (SÃO PAULO – SP,
Currículo da Cidade, 2019, p.67).

Os aspectos de formação para atuação,
voltado às tecnologias para a aprendizagem
também é indicado pela Secretaria, tendo
papel de destaque na apresentação de seu
espaço de divulgação da metodologia, conforme demonstrado no excerto abaixo:
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A formação para uso pedagógico de tecnologias sob responsabilidade da SME
teve início em 1990 com a inauguração
do Laboratório de Informática Educacional. Em maio de 1994, por meio do
Decreto 34.160, foram instituídos laboratórios de informática educativa (LIE)
nas escolas municipais e a função dos
Professores Orientadores de Informática
Educativa (POIE).

Sobre se esta formação de dá em tempo e espaços adequados ou em quantitativos
suficientes, não nos debruçamos sobre este
requisito neste artigo, no entanto é de se ressaltar que a política implementada às tecnologias para aprendizagem dá um largo passo
no avanço e preocupações com a formação
integral do professor que deverá mediar todo
o processo educativo com a criança, sendo
estes um dos requisitos como vimos anteriormente à concepção aceita de qualidade da
educação.
Existe no Município de São Paulo uma
Portaria que estabelece até o espaço e estrutura que deverão comportar as atividades voltadas às tecnologias. Desde 1994, a Portaria
4.219 vigora, que foi evoluindo até culminar
no Decreto no. 59.072, mais recente, fortalecendo os espaços de atividades partindo
de um mero estabelecimento de laboratórios
de informática para alcançar o status de Laboratório de Educação Digital, conceito que
melhor se aplica ao momento e ao que se
entende como qualidade de ensino:
A Portaria 4.219/94, que trata do funcionamento desses laboratórios e definiu a
função deste profissional (POIE) que inicialmente trabalhava em aulas compartilhadas com professores dos Componentes Curriculares. Em 2006, as aulas de
Informática Educativa passam a ser parte
da grade curricular com 01 aula semanal.
Em 2017, com a publicação do Currículo
da Cidade, Informática Educativa passa
a ser um Componente Curricular com a
denominação de Tecnologias para Aprendizagem e passa a trabalhar com outras
ferramentas digitais como Robótica, Impressão 3D e introduziu novas metodolo-

gias entre elas o Maker. Em 2019, o Decreto Nº 59.072, altera as denominações
para Laboratório de Educação Digital LED
e Professor de Educação digital –POED
(SÃO PAULO, 2022). Os processos são
pensados de maneira cíclica conduzidos
por um planejamento, processo de ensino, avaliação cumulativa feedback, avaliação formativa, avaliação diagnóstica e
retorno ao “re”planejamento (SÃO PAULO
– SP, Currículo da Cidade, 2019, p. 55).

O Núcleo de Tecnologias para Aprendizagem concentra os projetos relacionados
à educação digital e midiática. Para o desenvolvimento dos projetos e atividades pedagógicas, as unidades escolares podem fazer
uso dos equipamentos disponibilizados nos
Laboratórios de Educação Digital – LED (SÃO
PAULO, 2019).
Toda a matriz curricular aborda os eixos importantes da educação pensada sob
a ótica global, envolvida com os objetivos de
organismo internacional, no caso a UNESCO,
compreendendo as metas para o Desenvolvimento Sustentável,
É importante ressaltar os eixos metodológicos indicados à concretização dos
objetivos propostos destacados pelo próprio currículo:• Aprendizagem baseada
em projetos;• Aprendizagem baseada
na investigação;• Aprendizagem baseada em Jogos e Gamificação;• Aprendizagem pelo fazer/refazer (maker/tinkering),
(SÃO PAULO – SP, Currículo da Cidade,
2019, p. 110).

Agora é de se ressaltar que todos estes processos da “metodologia ativa” após
absorvida no contexto de formação do professor, poderão conduzir a uma nova ótica
de visão para o desenvolvimento do aluno e
condução do trabalho pedagógico deste a
sua concepção, implementação e avaliação
em ciclos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A importância de se compreender os tempos atuais e a emergência por uma escola
que atenda aos anseios de uma sociedade sedenta por cidadãos capazes de protagonizar a
sua própria aprendizagem e a do coletivo é emergente e concepção fundante dos princípios
da qualidade da educação contemporânea.

Para tanto, a valorização dos profissionais da educação como um todo são um dos
eixos mais relevantes, através da formação e demais elementos objetivos e subjetivos como
abordado por (Moreira e Kramer, 2007) em excerto, abaixo:

Conceber professores e gestores como intelectuais contribui para repensar a escola, a
formação e a tecnologia, de modo que a construção de narrativas das histórias de vida seja
o objetivo. Permite que novos conhecimentos (adquiridos ou construídos) se enraízam nas
trajetórias vividas. Ao fazê-lo, concorre para que a vida se torne legível, compreensível, percebida na sua dimensão de longo prazo, em que é possível conhecer e reconhecer o outro e,
portanto, é possível o sentimento do “nós”. Induz, também, a tecnologia – produção humana
que rompe a corrente de transmissão de práticas ligadas às histórias de grupos ou povos – a
tornar-se instrumento de narração e de estruturação de grupos e projetos.”( Moreira; Barbosa;
Kramer, 2007, p. 1053).

No entanto, chama-nos atenção a abordagem de (GOERGEN, 2005), que convida o
educador à uma autocrítica sobre atitudes que possam garantir o que chama de autonomia
pessoal e responsabilidade social do educando:

Em segundo lugar, parece bastante claro que este objetivo de uma educação para a
consciência e responsabilidade co-determina também as atitudes e funções do educador. O
educador deve subsidiar, mediante as relevâncias que imprime aos conteúdos que ministra
e suas atitudes didáticas, o processo de desenvolvimento da liberdade, da emancipação e
da responsabilização dos educandos. Neste processo, suas aulas não podem resultar em
doutrinação, senão que num processo discursivo-argumentativo que vise sempre motivar o
educando para que assuma gradativamente sua autonomia pessoal e responsabilidade social
(GOERGEN, 2005).

Faz-se necessário, portanto, uma abordagem das práticas de formação voltadas ao
enraizamento de princípios de conduta para garantir a aderência e, por isso, a eficácia dos
esforços do profissional da educação.
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O desafio imposto, que norteiam o Currículo da Cidade de São Paulo, para o campo
das Tecnologias de Aprendizagem, que para além, de propostas desafiadoras do ponto de
vista da formação acolhe a necessidade de revisão metodológica das práticas no sentido do
que nos propõe (Moreira e Kramer 2007):

Enfatizou a necessidade de rever e reverter práticas em que os professores se tornam
subordinados a métodos, discursos oficiais, receituários pedagógicos ou equipamentos tecnológicos (MOREIRA; BARBOSA; KRAMER, 2007, p. 1053).

No entanto, o que não depende do currículo, mas de políticas de governo de valorização
dos profissionais de educação, ainda deficitária, merece destaque o que (Moreira e Kramer,
2007) descrevem:

Ressalte-se a importância de que a profissionalização docente se consolide, de um lado,
com ganhos reais em termos de planos de carreira e salários e, de outro, com uma formação
intelectual, entendida como formação cultural e científica. Trata-se de assumir responsabilidade social perante gerações de crianças, jovens e adultos sistematicamente expropriados de
seus direitos. Para tanto, destinação de recursos públicos, ética, vontade política e respeito à
liberdade continuam fundamentais (MOREIRA; KRAMER, 2007).

É urgente a consolidação de políticas públicas que garantam um lugar de destaque aos
profissionais da educação, em todas as modalidades de ensino, formação continuada, valorização profissional, e recursos materiais adequados são passos na superação do fracasso
no sucesso escolar.
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O ENSINO DE ARTE E A PROPOSTA DAS METODOLOGIAS
ATIVAS DIANTE DA FORMAÇÃO INTEGRAL DOS EDUCANDOS
NA EDUCAÇÃO BÁSICA
RESUMO: Ensinar arte na educação básica passou a não ser somente ensinar a desenhar. É melhor
enfatizar aqui que a educação artística vai muito além de colorir, pois desperta possibilidades
de saberes, como a musicalização, a literatura, a pintura, o cinema, a dança e o teatro. A partir
desse olhar múltiplo sobre a educação artística nas escolas brasileiras, este trabalho lança luz
sobre a validação de um ensino de arte formativo e autônomo diante das disparidades da prática
pedagógica vigente. Assim, o objetivo geral é: discorrer sobre a importância da arte na formação
integral dos alunos. Seus objetivos específicos se constroem a partir das ações seguintes:
apresentar a importância da arte no processo de ensino-aprendizagem; mostrar os benefícios da
educação artística a partir das metodologias ativas de aprendizagem; e compreender os benefícios
da arte na formação integral dos educandos. A metodologia é bibliográfica e sua natureza é
básica. Como consonância com a discussão estabelecida nesta produção, conclui-se a assertiva
de significativa viabilidade da educação artística na educação básica brasileira em parceria com
as metodologias ativas e a orientação da Base Nacional Comum Curricular (2018).

Palavras-chave: artes. Educação. Ensino. Protagonismos.
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INTRODUÇÃO

A

inteligência artística passou a ser grande aliada dos professores para o processo
de ensino-aprendizagem na educação básica. Por isso, muito se tem buscado sobre como pode a arte (ou conhecimento artístico) contribuir com a aprendizagem
dos estudantes. O tempo passa, e a vontade de aprender de forma significativa, autônoma e
consciente deixa cada vez mais a educação básica repleta de reflexões coerente ao contexto
peculiar da arte. É que esta pode ajudar aos alunos na aprendizagem e ainda trazer alegria,
ludicidade e muito, muito saber cotidiano mesmo diante das diversidades de abordagens de
segmentos de olhares sobre a vida.
A partir dessa consideração, é possível compreende que o ensino da arte das escolas se
tornou grande aliado dos professores. Por isso, é importante na roda de formação integral dos
educandos; e mais precisamente na formação integral de um ser autônomo e liberto. Nesse
contexto, se valer de propostas pedagógicas alegorizadas pela ação artística numa educação
tanto orientada quanto protagonizada pelos próprios alunos por meio das metodologias ativas
gera um instrumento de saber materializado pela criação artística.
Este trabalho o ensino da arte na educação básica. A partir disso, seu objetivo geral
é: discorrer sobre a importância da arte na formação integral dos alunos. Seus objetivos
específicos se constroem a partir das ações seguintes: apresentar a importância da arte no
processo de ensino-aprendizagem; mostrar os benefícios da educação artística a partir das
metodologias ativas de aprendizagem; e compreender os benefícios da arte na formação
integral dos educandos.
O procedimento metodológico ocorreu por meio de pesquisa bibliográfica e qualitativa.
Sua natureza é básica; e seu objetivo é exploratório, no tocante à busca de conteúdo teórico.
Além disso, fizeram-se leituras e fichamentos de autores da área pedagógica que trabalham
a temática do ensino da arte na escola numa perspectiva pedagógica e formativa. Depois, a
escrita foi desenvolvida a partir da leitura de revistas, livros e artigos científicos, dos autores
aqui referenciados e que norteiam a discussão teórica da pesquisa.
Este trabalho é escrito à base de uma justificativa plausível sobre a valorização da prática pedagógica em favor da aprendizagem na educação básica. Coerentemente, a problematização que norteia este estudo é: sendo a arte uma ferramenta pedagógica válida para
o processo de ensino-aprendizagem, no que ela contribui para a formação integral dos estudantes?. Dessa maneira, torna-se possível elaborar uma hipótese sobre a mesma pauta de
abordagem, como: a educação artística possui múltiplas possibilidades de contribuir com o
processo de ensino-aprendizagem dos alunos, justamente por isso contribui com a formação
integral destes.
Coerentemente, as práticas pedagógicas atuais sofrem contribuição significativa ao
abordarem a musicalização educação artística como ferramenta de ensino e de formação
autônoma. As metodologias ativas, a intensificação dos saberes múltiplos advindos da valorização do protagonismo discente e a busca pelo reconhecimento de si no contexto inclusivo
educacional são propostas que se tornam cada vez mais significativas com a utilização da
arte na sala de aula.
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O ENSINO DE ARTE E A PROPOSTA
DAS METODOLOGIAS ATIVAS DIANTE
DA FORMAÇÃO INTEGRAL DOS
EDUCANDOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA
A educação artística se tornou uma
condição propicia ao entendimento do saber
diante das possibilidades da aprendizagem
escolar. No universo educacional, ela pode
estar a favor da capacidade de cada educando, favorecendo suas habilidades com esse
tipo de inteligência, que muitas das vezes não
é reconhecida nem valorizada. Essa verdade
foi reconhecida a partir do início dos anos de
1980, e até hoje gera discussões em torno
da compreensão artística no contexto social e
educacional ao envolver diversos segmentos
de estudos, como arte e cultura, arte e formação social e arte e formação integral dos
educandos. Toda essa abordagem deu espaço para uma reconstrução de pensamento valoroso sobre as habilidades natas de diversos
estudantes que não eram compreendidos por
terem destrezas peculiares em determinados
componentes curriculares. Segundo Barros e
Gasparini (2007, p. 2):
A arte é uma representação da realidade,
é um meio de compreender fatos históricos, tornando-se um objeto socialmente
construído. Ela deve ser inserida no ambiente educacional a fim de torná-la conhecimento escolar. O entendimento da
arte na sala de aula deve fornecer subsídios para que o educando compreenda a
arte como comunicação, sendo um meio
pelo qual o homem mostra ao mundo a
sua aspiração, inspiração inquietude e
ousadia expostas às contingências da
realidade; tornando-se necessário, desta forma, despertar nos alunos e futuros
professores a necessidade que a manifestação artística possa e deva ser fruto
da reflexão.

Ao passar dos dias, nas escolas, a educação artística (formada pelo componente
curricular Artes) passou a ser uma ferramenta significativa para o processo de ensino-aprendizagem. Leituras e eventos artísticos
se tornaram peça significativa para fomentar
os planejamentos semanais do ensino educacional; além disso, as atividades pedagógicas

a partir de projetos passaram a dar espaço
para a música, teatro, dança e discussões
de cunho artístico com o protagonismo dos
jovens talentos pelos próprios alunos. Além
disso, os professores também lançaram mão
das paródias e artes plásticas para ensinar
melhor o conteúdo, boas maneiras de cunho
ético e significativas abordagens de ensino,
como preparar na educação básica sempre
um momento para divertimento e aprendizagem a partir do conhecimento artístico. Acontece que
Entendemos que aprender arte e sobre
arte, é um direito de toda criança, todo
o jovem adulto, e todo adulto, pois o homem, como ser pensante, necessita de
criar outras verdades, outros mundos,
reais imagéticos, que só a arte na sua
essência pode propiciar (PILLOTTO;
SCHRAMM, 2001, p.14).

A partir disso e das multiplicidades pedagógicas vigentes nos dias de hoje, vale adicionar discussão sobre o pensamento sobre
as Metodologias Ativas. Elas correspondem,
de modo geral, à possibilidade de o aluno se
tornar protagonista do seu próprio processo
de aprendizagem. Trata-se da valorização do
protagonismo discente na sala de aula ou no
processo educacional. Nesse contexto, na
sociedade contemporânea e pós-moderna,
muito já se pensa sobre como a escola pode
e precisa desenvolver adequações coerentes
com as necessidades exigidas pelos alunos.
Esse é um entendimento diante das necessidades do aluno de aprender do modo mais
adequado para si ou escolhendo e reconhecendo a melhor estratégia metodológica para
o ensino de arte; por isso, os professores precisam saber como lidar com os seus alunos
e suas atuações com as possibilidades de
torná-los ativos diante do processo de aprendizagem.
Desenvolver atividades pedagógicas de
pesquisa e despertar a curiosidade do aluno
sobre os fatos em atividades educacionais
diárias pode ser a função indispensável do
processo de aprendizagem com metodologias ativas. Dessa maneira, a BNCC, em seu
item dois apresenta uma educação para:
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Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências,
incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade,
para investigar causas, elaborar e testar
hipóteses, formular e resolver problemas
e criar soluções (inclusive tecnológicas)
com base nos conhecimentos das diferentes áreas (BNCC, 2018, p. 9).

Tal estímulo ao conhecimento intelectual citada na competência acima é a possibilidade de o aluno atuar sobre o objeto
de aprendizagem, desenvolvendo sozinho a
investigação e a reflexão sobre o que está
sendo aprendido. Dessa maneira, em um
olhar, consoantemente, aos vieses da BNCC
(2017), no item cinco é confirmada a ligação que há com as metodologias ativas e seu
papel na formação de alunos protagonistas,
quando assevera também como uma das dez
competências gerais a necessidade de:
Compreender, utilizar e criar tecnologias
digitais de informação e comunicação de
forma crítica, significativa, reflexiva e ética
nas diversas práticas sociais (incluindo as
escolares), para se comunicar, acessar e
disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer
protagonismo e autoria na vida pessoal e
coletiva (BNCC, 2018. p. 9, grifo nosso).

Assim, atuar sobre o conhecimento artístico é desenvolver protagonismo. As metodologias ativas possibilitam a metacognição,
o reconhecimento de como pode aprender; e
na arte isso também acontece. Por isso, o aluno pode saber mais sobre como desenvolver
sua capacidade intelectual a partir de seu próprio modo de aprender, bem como partilhar
informações num outro momento artístico.
O protagonismo do aluno pode estar
em ter a liberdade de escolha de conteúdo,
escolhendo a melhor estratégia pedagógica.
Assim, é possível valorizar as metodologias
ativas diante de um cuidado maior com uma
aprendizagem artística rentável e possível de
ser desenvolvida pelo próprio estudante.
Com a arte, o professor pode orientar
os alunos a compor música ou até mesmo paródias para ajudar na fixação do conteúdo ou

dança, pintura e teatro na aprendizagem continuada. Essa construção envolve a aprendizagem em equipe e fortalece o envolvimento
dos educandos com o trabalho pedagógico.
Um tema estudado serve para uma composição e apresentação para a turma inteira. O
professor organiza as equipes e pede para
que os estudantes construam as produções
e apresentem para a turma. Acontece que a
produção artística é uma grande ferramenta
muito importante para a assimilação dos diversos conteúdos na rotina dos alunos, pois
transporta para o universo dos mesmos, de
forma lúdica, os conceitos científicos (BUENO, 2012, p, 49) e os talentos podem ser
valorizados, bem como a aprendizagem coletiva. É que os alunos aprendem uns com os
outros; e aquele que não sabe cantar, sabe
pintar, recitar atuar. Assim é possível desenvolver uma sequência didática que ajude no
ensino e na aprendizagem. Dessa maneira,
há mais gosto pelas aulas, pelos conteúdos
e os alunos se envolvem mais com a escola
e com a aprendizagem.
Contudo, essas medidas citadas possibilitam que o docente seja um mediador,
orientador e facilitador de todo o processo de
aprendizagem por meio de propostas ativas,
promovendo uma educação entre o trabalho
em equipes, ressaltando através dos métodos
inovadores despertar no aluno o desejo de
aprender fazendo, colocando a “mão na massa”, sendo um agente ativo dentro do seu processo educacional, ou seja, garantindo uma
autonomia no seu processo pedagógico. Assim, Lopes Rossi (2005, p. 89) assevera que:
Mediador de conhecimentos, orientador e
parceiro dos alunos nas produções”, de
“um contexto que favoreça a interação
entre todos os envolvidos”, bem como
a concepção de “avaliação dos alunos
pelo envolvimento ao longo do processo
(e não apenas em uma ou outra atividade.

Essa perspectiva apontada pelo autor
acima permite compreender como as metodologias ativas no ensino de arte têm a finalidade de despertar no aluno a curiosidade,
senso crítico e o olhar criativo. Com isso,
suas habilidades entram em processo de
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autonomia na construção do conhecimento.
A aplicação dos métodos ativos em sala de
aula faz com que as situações problemas sejam solucionadas a partir do fortalecimento
da percepção do próprio aluno. Com isso,
o docente tem como realizar uma avaliação
de como ocorre o desenvolvimento dos seus
alunos a partir das atividades relacionados
aos conteúdos didáticos. Portanto, ainda pelo
autor supracitado acima, resultado do engajamento do aluno é baseado em:
novas aprendizagens, pela compreensão,
pela escolha e pelo interesse, é condição
essencial para ampliar suas possibilidades de exercitar a liberdade e a autonomia na tomada de decisões em diferentes
momentos do processo que vivencia, preparando-se para o exercício profissional
futuro. Para isso, deverá contar com uma
postura pedagógica de seus professores
com características diferenciadas daquelas de controle.

Segundo a visão pedagógica de Reeve (2009), ao considerar que um professor
disponibiliza métodos ativos em suas aulas,
garante as seguintes práticas:
a)
Permite que o aluno tenha o amadurecimento dos seus conhecimentos a partir
base teórica dos conteúdos;
b)
Aplicação do que foi adquirido
como conhecimento seja ele dentro ou fora
do espaço escolar;
c)
Proporciona uma aprendizagem
ativa dentro processo educacional;
d)
O docente como mediador do
conhecimento;
e)
Permite a troca de conhecimento
entre o docente e aluno com isso, os mesmos
têm oportunidade de expressar seus saberes
e opiniões.
Destarte, as metodologias ativas aplicadas nos ambientes escolares proporcionam
uma aprendizagem desafiadora para o aluno, onde o mesmo pode interagir com seu
professor em busca de construir uma aprendizagem mais interativa para ambos. Sendo
assim, Gadotti (2001) leva em consideração

que: “educador e educando aprendem juntos, numa relação dinâmica na qual a prática,
orientada pela teoria, reorienta essa teoria,
num processo de constante aperfeiçoamento”
(GADOTTI, 2001, p.253).

O envolvimento com a arte (seja plástica, escultural, literária, etc.) já é próprio do
desenvolvimento da criança. Através dele, as
relações entre os pequenos e o mundo se
efetiva em interações com o meio e com reconhecimento de mundo e dos outros pela
socialização. Em termos de conceito, também
é preciso valorizar o currículo de cada um.
Nessa conversa, Veiga Neto assevera que:
Currículo é uma construção social do conhecimento, pressupondo a sistematização dos meios para que esta construção
se efetive; a transmissão dos conhecimentos historicamente produzidos e as
formas de assimilá-los, portanto, produção, transmissão e assimilação são processos que compõem uma metodologia
de construção coletiva do conhecimento
escolar, ou seja, o currículo propriamente
dito (VEIGA NETO, 2002, p.7).

Quando a criança ouve música, canta,
ler ficção, pinta, ela está protagonizando um
ser e atuando no mundo. Para seu desenvolvimento, é importante que haja a interação
social e a presença do lúdico na vida infantil, pois ajuda bastante num desenvolvimento
cognitivo ativo e que possibilita a assimilação
dos objetos e fatos cotidiano presentes na a
partir do conhecimento artístico de forma que
ajudam no desenvolver integral.
Através das artes e seus gestos lúdicos
proporcionados, seja em brincadeira ou em
atividades cotidianas, desenvolve-se a criatividade, a capacidade de tomar decisões e
ajuda no desenvolvimento motor da criança;
além destas razões, tornam as aulas mais
atraentes para os alunos. É a partir de situações de educação artística que o professor
poderá desenvolver diversos conteúdos lúdicos, gerando uma integração entre os componentes curriculares e formação integral dos
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alunos, isso porque ajuda também no desenvolvimento do lado socioemocional, cognitivo
e intelectual das crianças.
Outra contribuição da arte para a formação integral dos educandos é a capacidade
de despertar a fantasia; que é um direito do
estudante. Ao desenhar, por exemplo, nos intervalos das aulas, as crianças podem aguçar
a fantasia solta. Coerentemente, como arte
pode-se entender que Segundo Coli (1995,
p.8)
[...] arte, são certas manifestações da
atividade humana diante das quais nosso sentimento é admirativo, isto é: nossa
cultura possui uma noção que denomina
solidamente algumas de suas atividades
e as privilegia. Portanto, podemos ficar
tranquilos: se não conseguimos saber o
que a arte é, pelo menos sabemos quais
coisas correspondem a essa ideia e como
devemos nos comportar diante delas.

A fantasia e o desenvolvimento de habilidades intelectuais e motoras diante no cotidiano possibilita a autonomia da criança de
reconhecer-se como um ser socializado e significativo além do seio familiar. Esse desenvolvimento é justamente visando à integralidade
do indivíduo infantil. Portanto, desenhar é possibilita o desenvolvimento integral da criança;
e isso já pode ser feito na educação infantil,
pois os professores podem adotar estratégias
de ensino arte e até mesmo com instrumentos
que sirvam para que os pequenos livremente
sejam envolvidos com a prática artística em
prol da autonomia e da sua integralidade.
A educação infantil é a primeira etapa
da educação básica, ajudando no desenvolvimento psicológico, físico e social da criança. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), lei 9394/96, Art.29:
“A Educação Infantil é conceituada como a
primeira etapa da Educação Básica e tem
como finalidade 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” (BRASIL, 2018, p. 22). Portanto, é com esse desenvolvimento integral que
a arte pode contribuir: em aspectos físicos,

psicológicos, motor, intelectual e social, possibilitando; assim, a construção de indivíduos
autônomos e emancipados em um processo
de autoconstrução como seres historicamente construídos. Dessa forma, sobre o ensino
da arte é possível entender que
[...] ensino de arte com ênfase no desenho, pautado por uma concepção de ensino autoritária, centrada na valorização
do produto e na figura do professor como
dono absoluto da verdade. Sua mesa ficava sobre uma plataforma mais alta, para
marcar bem a “diferença”... Ensinava-se
a copiar modelos – a classe toda apresentava o mesmo desenho – e o objetivo
do professor era que seus alunos tivessem boa coordenação motora, precisão,
aprendessem técnicas, adquirissem hábitos de limpeza e ordem nos trabalhos e
que estes, de alguma forma, fossem úteis
na preparação para a vida profissional, já
que eram na maioria desenhos técnicos
ou geométricos. O desenho deveria servir,
à ciência e à produção industrial utilitária
(MARTINS, PICOSQUE E GUERRA, 1998,
p. 11).

Desenhar ou pintar sozinho ou em grupo, tocar um instrumento ou ouvir música
se tornam uma prática ideal para o desenvolvimento da criança, pois auxilia a fase da
educação infantil, momento em que a criança
tem mais facilidade em aprender e busca por
mais conehcimento e descobertas cotidianas.
A sua vivência se torna fundamental a partir
de um coletivo em prol do reconhecimento de
si diante do meio social.
Na infância, os fatos cotidianos são
novidades para a formação da criança; ele
está ligado a muitas dimensões como cognitiva, artística, social e aprende a lidar com
o mundo. A arte ajuda no saber cotidiano da
frustração, o que é limite, a socializar com
outro, aprende a resolver problema, aprende
a ser resiliente, a perceber, a esperar. Muitas
informações podem ser passadas. De acordo
com Pimentel (2009, p. 24),
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Ensinar arte significa possibilitar experiências e vivências significativas em fruição, reflexão e elaboração artística. Para
isso, é necessário que a professora tenha
uma base teórica, tanto para conhecer os
caminhos trilhados por seus/suas alunas
quanto para propiciar momentos significativos que possibilitem encontrar novos
processos individuais e coletivos.

Por isso, empregar a arte na educação
infantil é de grande valor para as crianças,
pois vai proporcionar o desenvolvimento integral delas, potencializar o aprender, conhecer e estimular a curiosidade do saber. Inicialmente, propõe para a criança uma qualidade
indispensável para sua vida sociável, pois ela
está no começo das descobertas; aonde ela
vai estar, querendo sempre aprender e encontrar algo novo; justamente por isso, Martins,
Picosque e Guerra afirmam (1998, p. 12) que:
Ainda é comum as aulas de arte serem
confundidas com lazer, terapia, descanso das aulas “sérias”, o momento para
fazer a decoração da escola, as festas,
comemorar determinada data cívica, preencher desenhos mimeografados, fazer o
presente do Dia dos Pais, pintar o coelho
da Páscoa e a árvore de Natal. Memorizam-se algumas “musiquinhas” para fixar
conteúdos de ciências, faz-se “teatrinho”
para entender os conteúdos de história
e “desenhinhos” para aprender a contar.

As percepções de sensibilidade infantil com a linguagem gestual e imagética dão
sentido ao repertório e à arte produzida. Muitas das vezes, a arte falada ou cantada e escrita é composta por palavras de cunho sensitivo, de cor e de animalização da natureza
e humanização animal, fatores que ajudam a
atrair a atenção dos pequenos. Com isso, se
torna mais fácil ensinar, passar conteúdo planejado e contribuir com a formação integral
desses educandos. Dessa maneira, enquanto
cria arte, o aluno amplia sua capacidade corporal, sua consciência do outro, a percepção
de si mesmo como um ser social, a percepção do espaço que o cerca e de como pode
explorá-lo (PONTES, 2008, p. 7).

Coerentemente, são diversas as possibilidades de estratégias e de instrumentos
de ensino da arte. Ela consegue ajudar no
processo de ensino-aprendizagem tanto tradicional de conteúdo quanto com uma aula
mais divretida, lúdica e interativa. Isso é significativo para as aulas, pois há alunos que não
gostam de estar somente ligados ao ensino
comum. Nesse contexto, é preciso compreender que
Atualmente, mesmo com a obrigatoriedade do ensino da arte em todos os níveis
da educação infantil básica, a situação
ainda não mudou. Parece-nos que com
o número bastante reduzido de professores formados e habilitado em educação
artística e em licenciatura/ música, não
haveria condições de atender à demanda
da rede pública de ensino (LOUREIRO,
2003, p. 37).

A ludicidade que a educação artística
também proporciona ao trabalho pedagógico ajuda bastante a despertar o gosto pela
aprendizagem. Além disso, são benefícios da
arte para o processo de ensino-aprendizagem
do educandos: a maneira a favorecer a sensibilidade, a criatividade, o senso crítico, o olhar
figurado eporético sobre o mundo, a imaginação, a memória, a concentração, a atenção, a autodisciplina, o respeito ao próximo, o
desenvolvimento psicológico, a socialização
e a afetividade, além de originar a uma efetiva consciência corporal e de movimentação
(BRÉSCIA, 2003).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As estratégias de ensino são diversas em meio aos contextos pedagógicos que carregam comprometimento com a formação integral dos educandos na educação básica. Por
isso, os professores buscam sempre por habilidades de ensino para melhorar a prática pedagógica e fortalecer as bases da educação; de uma educação não somente conteudista, mas
também formadora de indivíduos autônomos. Por isso, a educação artística tem um papel
significativo nesse contexto. Seja por meio do canto, do ritmo, do desenho, da pintura, ficção;
as propostas de utilizá-la como instrumento pedagógico fortalece o condicionamento de um
processo educacional mais significativo e valoroso. Por isso, é possível pensar em uma condição de emprego da arte como ferramenta de ensino e contribuinte da formação integral dos
educandos na educação básica.
Nos dias de hoje, com a Base Nacional Comum Curricular (2018) e um sistema de
ensino não mais baseado em práticas exclusivamente tradicionais, a atividade pedagógica
norteada por propostas de formação integral dos educandos se tornou um novo caminho
para completar as ações educacionais já na educação infantil. Por isso, a arte pode ser uma
ferramenta pedagógica em prol da educação integral das crianças ao possibilitar uma contribuição de ser, agir, brincar, saber e aprender, considerando um reconhecimento de si, do
nós e do outro, bem como seu protagonismo discente.
Com a educação artística muitas atividades pedagógicas podem ser criadas pelos professores. Leituras, desenhos, danças e pinturas são algumas delas. Acontece também que o
protagonismo discente são outras formas de melhorar as aulas e o processo de ensino-aprendizagem. No caso, as metodologias ativas podem estar presentes nesse contexto e ajudar os
alunos a tornarem sujeitos de sua própria aprendizagem.
A arte ensina, integra, inclui e possibilita uma aprendizagem ativa. O aluno se sente o
dono do seu saber e protagonista da sua vida escolar e de sua aprendizagem. Para novas
perspectivas de ensino, ela se torna uma importante proposta, pois muitos alunos gostam da
ludicidade de atividades artísticas que entretem e ensinam aos alunos propostas de educação
formativa. Se pelo menos uma vez por semana ou pelo menos uma vez em curto prazo na aula
o professor utilizasse atividades de cunho artístico com proposta pedagógica, poderia muito
tornar a aula mais interessante e atrair mais a atenção dos alunos. Para isso, este trabalho
ajuda a argumentar a favor da importância dela como ferramenta pedagógica válida.
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