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EDITORIAL
O TRABALHO EM UMA PERSPECTIVA ERGONÔMICA
Neste esboço, passamos a refletir sobre o trabalho docente, discutido em
uma perspectiva ergonômica representada por um dos maiores teóricos da
Ergonomia da Atividade (Yves Clot). Visto que, esta perspectiva nos leva
a uma maior compreensão do trabalho docente. Nossa pretensão aqui,
não é expor um histórico minucioso das origens e dos desenvolvimentos
da Ergonomia e da Clínica da Atividade.
Nosso propósito é enfatizar a relevância dessas áreas e a relação entre
essas correntes, que abordam os conceitos relacionados ao trabalho, para
chegarmos ao que se denomina “real da atividade”1 , aqui representado
pelo trabalho docente. Assim, para fazermos essa correlação com atividade docente, entendemos que essas correntes estão intimamente ligadas
à Psicologia do Trabalho. Desse modo, Clot (1999), enfatiza e privilegia a
função psicológica do coletivo de trabalho com a finalidade de possibilitar
a ampliação do poder de agir de profissionais e uma transformação de
seu próprio métier.
Se levarmos essa concepção para o trabalho docente, podemos entender
como é importante e imprescindível esse trabalho visto de forma coletiva
e não individual, uma vez que agir é sobretudo, selecionar uma das várias atividades possíveis dentro de um coletivo de trabalho. Pois para o autor, o sentido da atividade é que
regula o todo, afetando os fatores emocional e cognitivo. Nesse sentido, a atividade (trabalho), vai além da
realização da tarefa, envolvendo todo o coletivo e a apropriação de artefatos e instrumentos que cada sujeito
desenvolve para realizar sua atividade, sendo muitas vezes amputado de seu poder de agir (CLOT, 2008).
Assim, nessa perspectiva, propor melhores condições de trabalho, no nosso caso, ao trabalho docente, pode
propiciar ao professor uma restauração de seu poder de agir no contexto educacional e social, principalmente
quando a sociedade consegue reconhecer o trabalho docente uma atividade complexa e o professor como
um “sujeito da atividade e não como um sistema de informações, mas como um ser dotado de contradições
vitais que ele procura dar uma significação a cada uma de suas ações realizadas.

MÁRCIA DONIZETE LEITE OLIVEIRA
Doutora em Linguística Aplicada e o Estudos da Linguagem pela Pontifícia Universidade Católica-PUC/
SP (2015) e Mestre na mesma área, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2009) com acordo Institucional com a Universidade de Genebra – Suíça, a qual realiza pesquisas voltadas ao trabalho e
formação docente desde 2007. Atualmente é professora e coordenadora (Revista Educar FCE e Redatora
Chefe) desde 2019 na FACUDADE CAMPOS ELÍSEOS - FCE e também atua como Professora de Ensino
Superior de Estágio Supervisionado e de TCC. Trabalhou no Centro Paula Souza como professora de Ensino Superior nas FATECs de Cotia, Osasco e Zona Sul; na Universidade Metodista de Piracicaba; na Universidade Nove de Julho – UNINOVE e iniciou sua carreira como professora de Ensino Básico na Secretaria
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1

Expressão utilizada por Yves Clot para representar do trabalho prescrito ao realizado.
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AULAS REMOTAS NA PANDEMIA

RESUMO: Este artigo tem por objetivo de forma sucinta fazer uma análise da importância das aulas
remotas em tempos de pandemia. O objetivo da pesquisa é compreender as representações
sociais de pais sobre suas dificuldades e estratégias utilizadas nas aulas remotas oferecidas
aos seus filhos. Os resultados apontaram dificuldades com: internet, administração do tempo,
concentração e conciliação do estudo/trabalho. As estratégias adotadas foram: organização da
rotina e do local de trabalho e estudo, conversas e acompanhamento das atividades dos filhos.
Considerou-se que estes pais precisam de mais informação e melhor suporte escolar.

Palavras-chave: Afastamento Social; Educação; Ensino Remoto; Família.
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INTRODUÇÃO

S

egundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2021), em dezembro
de 2019 o mundo foi alertado sobre vários casos de pneumonia na cidade de
Wuhan, na China. No início de janeiro, as autoridades chinesas confirmaram que
a causa seria um novo tipo de vírus, de uma família denominada de Coronavírus Disease
2019 (COVID-19).
Com a crise pandêmica global, a quarentena foi instalada mundialmente, e no Brasil não
foi diferente. No mês de fevereiro, o Brasil tem o diagnóstico do primeiro caso da COVID-19
e em 17 de março o Ministério da Educação aprova a substituição das aulas presenciais por
aulas remotas emergenciais com o apoio dos meios digitais devido às medidas de afastamento
social declaradas em diversos Estados do país (BRASIL, 2020).
O governo e a população tiveram de se enquadrar no novo ritmo de vida com a organização do Home Office, com o comércio e as escolas fechadas, estas com atividades unicamente remotas com auxílio dos professores. O deslocamento permitido era apenas emergencial
(GANDRA, 2020; QUEIROGA, 2020; VERCELLI, 2020). Através da crise pandêmica houve a
instauração de novas crises, sendo elas econômicas, psicológicas, educacionais e em todos
os sentidos da vida, pois mudanças bruscas ocorreram (ALVES, 2020).
Segundo Betto, Boff e Cortella (2018), o momento em que os indivíduos têm que viver
reclusos devido à saúde ameaçada remete a um novo tipo de convivência que traz algumas
mudanças e até perturbações em alguns casos. O envolvimento e desenvolvimento do papel
da família em aulas remotas apresentam transformações no que se refere à atuação destes
pais de maneira efetiva para que os filhos participem das aulas.
Ferreira (2020) aponta que se deve considerar positivamente a participação efetiva dos
pais na vida dos filhos, que, além de possibilitar uma visibilidade maior às aulas remotas,
promove algo que até o momento passava despercebido.
Devido à correria do dia a dia, a maioria destes pais não tinha familiaridade com esta
modalidade de ensino e, por vezes, com a realidade do processo de ensino-aprendizagem
de seus filhos.
As aulas remotas realizadas no contexto do Coronavírus são atividades de ensino mediadas pela tecnologia, mas que se orientam pelos princípios da educação presencial. Aulas
remotas oferecem a continuidade da escolarização por meio de recursos tecnológicos, só que
a distância. Normalmente, as lições são encaminhadas às turmas pelos professores de cada
matéria, no mesmo horário da aula presencial. Enquanto acompanhavam as aulas remotas,
foram associadas responsabilidades de cunho pedagógico a estes pais. Esta experiência oportunizou a empatia no que diz respeito à atuação do professor, ou seja, promoção de um olhar
de importância ao trabalho do professor, visto que estes pais se surpreenderam e trouxeram
o seguinte questionamento: como é possível dar conta de tantos alunos ao mesmo tempo?
(Ferreira, 2020; Rocha, 2020).
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DESAFIOS DO ENSINO REMOTO
Quando surgiu a impossibilidade de realizar os encontros presenciais entre professores e alunos, devido às medidas de isolamento social, as aulas remotas surgem como
alternativa para reduzir os impactos negativos
no processo de aprendizagem. Com as aulas
suspensas, muitas escolas, educadores, pais
e alunos tiveram que passar do ensino presencial para o ensino a distância (EaD) sem muito tempo de preparação, o que é um desafio
bem grande para todos e principalmente para
o professor.
Na prática, o ensino remoto é feito por
um professor que ministra aulas, sejam elas
ao vivo ou gravadas, por meio de videoconferência ou recurso similar. A carga horária é
a mesma das aulas presenciais, mantendo a
frequência. Os educadores e estudantes têm
enfrentado grandes desafios com as aulas remotas, afinal, as mudanças foram repentinas.
Adaptar toda a dinâmica da sala de aula
presencial para os ambientes virtuais demanda
investimento de tempo e em tecnologia. Os
estudantes enfrentam seus próprios desafios
para lidar com as aulas à distância durante
a pandemia. Afinal, manter o ensino remoto
demanda um grau considerável de disciplina,
responsabilidade e empenho para lidar com os
vilões da produtividade nos estudos.
A internet oferece diversos conteúdos,
que se tornam verdadeiras distrações para estudantes de todas as faixas etárias e escolaridades. Diante disso, os educadores são desafiados a oferecer conteúdos estimulantes a
partir de metodologias que se conectem com
a realidade do estudante.
Mesmo com os desafios, aulas expositivas e até avaliações têm ocorrido com o suporte de recursos tecnológicos, em diferentes
formatos de conteúdo e ambientes virtuais de
aprendizagem (AVA). Tudo para diversificar e
personalizar a experiência dos alunos. Tanto as
aulas remotas quanto a modalidade de ensino a distância (EAD) são realizadas para proporcionar uma rotina de estudo e estabilidade
diante de tantas incertezas.

Enquanto a aula remota surge como resposta imediata ao momento atual, a modalidade de ensino a distância já é conhecida por
muitos brasileiros há várias décadas. A diferença entre aulas remotas e a modalidade de
ensino a distância (EAD), aula remota as aulas
são ao vivo e remotas simulando o encontro
presencial, o professor da disciplina disponível diariamente, conteúdo e material didático
mais personalizados e ajustados pelo professor segundo a necessidade, cronograma mais
flexível e ajustado segundo o contexto atual,
avaliações mais centradas nas aulas, mais atividades síncronas, carga horária concentrada
nas aulas e mais centrado no professor.
O ensino remoto preconiza a transmissão em tempo real das aulas. A ideia é que
professor e alunos de uma turma tenham interações nos mesmos horários em que as aulas
da disciplina ocorreriam no modelo presencial.
Para ter a melhor experiência e interatividade durante as aulas, você precisa de:
acesso à um computador, ponto de energia,
conexão à internet, fone de ouvido, microfone
e webcam.
Como a educação muda o mundo. A
educação é uma arma poderosa. Através dela,
um cidadão se torna mais crítico, tem mais
oportunidades de emprego e melhoria na sua
própria qualidade de vida. A importância de
aprender para si mesmo é compartilhar os conhecimentos com os outros.
A utilização de equipamentos como computadores conectados à internet e as diversas
ferramentas disponíveis, como textos, vídeos e
imagens, tudo hiperconectado em único lugar,
é uma ótima opção para prender a atenção
dos alunos.
O mundo tem passado por constantes
transformações, e com isso a necessidade de
uma educação flexível e híbrida. Na atualidade,
há inúmeras pesquisas sobre o tema e tem-se
caminhado para uma mudança nesse sentido,
porém diante dos novos acontecimentos muitos professores se viram diante do problema
sem tempo para se adequar ao ensino híbrido.
Nesse contexto, consideramos compartilhar
metodologias que viabilizem e auxiliem o es31 - março/ 2022 - Educar FCE
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clarecimento, clarificando o conceito por meio
de exemplos práticos com o intuito de estimular a prática docente tanto no online como no
presencial.
O mundo vive um período de mudanças
e incertezas. Nesse cenário surge a necessidade de experimentar novas metodologias de
ensino que viabilizem a aprendizagem, e com
isso há a necessidade de tornar viável uma
educação flexível e híbrida. Embora a expressão ensino híbrido seja uma fala recorrente
entre professores, muitas dúvidas têm surgido
sobre o que é e como trabalhar dentro desta metodologia, de forma prática e eficiente.
Há inúmeras pesquisas sobre o tema, porém,
diante dos novos acontecimentos, muitos professores se viram sem tempo para se adequar
ao ensino híbrido, mesmo sabendo que essa
metodologia não é algo que começou a ser
pesquisado somente agora.

OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO REMOTA
A educação remota deve garantir que os
jovens tenham acesso à aprendizagem. Oferecer as condições necessárias para a operacionalização de um projeto pedagógico é um
desafio para os gestores, professores, alunos
e familiares.
Entre as necessidades que interferem no
processo de ensino-aprendizagem de educação
remota, estão as adaptações no espaço físico,
conhecimentos de uso de plataformas, acesso
à internet, conhecimento de tecnologias. Essas
adaptações podem exigir dinheiro, tempo, dedicação por parte dos alunos e familiares, mas
não devem ser um empecilho para o acesso a
uma educação de qualidade, mesmo o ensino
sendo oferecido e realizado de forma remota.
Na educação on-line existe a distância
física, assim como a distância temporal, pois
a aprendizagem ocorre em momentos diferentes quando as atividades são assíncronas
(aquelas em que não há interação direta com
o aluno), aplicadas em vídeo aulas gravadas,
e-books, apresentações visuais, podcasts etc.,
o que gera outra distância nos espaços pedagógico e cognitivo e espaço psicológico e
comunicacional que Moore (1993, p. 2) denomina “distância transacional”.

O conceito de transação teve origem
em 1949, com o filósofo e pedagogo John
Dewey, que caracterizava como transação toda
interação entre o ambiente, os indivíduos e os
padrões de comportamento em determinada
situação.
A transação denominada educação on-line ocorre entre professores-conteudistas, tutores, coordenadores e alunos num ambiente
caracterizado pela separação entre os participantes e mediado por tecnologias de informação e comunicação (TIC). Chamamos essa
transação ocorrida em curso on-line de distância transacional.
É papel da escola não apenas disponibilizar ferramentas digitais, mas contribuir com a
formação necessária dos professores para que
eles possam realizar o melhor uso da tecnologia. A falta de capacitação é um dos principais
desafios enfrentados pelos educadores. Por
isso, as instituições de ensino também devem
investir na formação do seu corpo docente.
No ambiente digital, o professor tem o
importante papel de orientar os estudantes
sobre onde colher informação, como tratá-la
e como utilizá-la. Para utilizar os recursos disponíveis de forma significativa, a escola deve
desenvolver junto desses educadores as competências necessárias para fazer a mediação
entre o conhecimento e os estudantes.
É importante também que o professor
enxergue a necessidade de adquirir novos conhecimentos, e cabe muito à escola incentivar
a autoformação do corpo docente. O educador
também precisa ter o espaço e a liberdade de
colocar em prática o que aprendeu e multiplicar o seu conhecimento.
Avaliações são fundamentais para o
acompanhamento da aprendizagem dos estudantes. Um dos grandes desafios do ensino
remoto é realizar a avaliação da aprendizagem
de forma remota.
Provas não funcionam bem no ambiente
digital, já que são muito suscetíveis a “colas”.
Por isso, a escola deve apostar em avaliações
contínuas, que ainda trazem um feedback muito mais real e preciso das dificuldades do estudante, facilitando assim a sua evolução. Com
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o ensino remoto, abre-se um grande leque de
possibilidades de atividades e exercícios que
podem avaliar o desempenho dos alunos.
Uma maneira de avaliar os estudantes
no ambiente digital é acompanhando sua participação e engajamento durante as aulas. A
realização de exercícios e a participação em
atividades como debates são uma excelente
forma de identificar rapidamente as dificuldades e desafios dos estudantes.
Para isso, o estudo objetiva promover
momentos de aperfeiçoamento e troca de práticas sobre o ensino híbrido no contexto remoto, visando contribuir com a formação de outros professores, auxiliando-os a compreender
os princípios básicos do ensino híbrido, apresentando formas que podem ser aplicadas no
cotidiano da sala de aula. Em momentos com
exemplos e outro usando na prática
A distância transacional, para Moore
(1993, p. 2), consiste em um espaço pedagógico e comunicacional surgido no contexto
da Educação a Distância que necessita ser
transposto, pois é um espaço de potenciais
mal-entendidos entre as intervenções do educador e do aluno.
Apegando-se aos conceitos de Dewey
e Moore trazidos em síntese até aqui, mais
do que nunca vemos a educação buscando
novas formas de ser concebida. Na verdade,
as condições sociais, a evolução tecnológica
e as formas de percepção, utilização do tempo
e o consumo das coisas pelas pessoas neste
século provocam que tudo seja cada vez mais
digital.
Também na educação on-line existe o
conceito de aulas síncronas (aquelas que possibilitam uma interação direta entre o aluno e o
professor), aplicadas em vídeo aulas ao vivo,
chats, plantão para tirar dúvidas através de fóruns, entre outros. Esse tipo de aula precisa ser
combinado, com data e horário apropriados,
para que todos possam estar juntos em tempo
real.

De fato, o ensino digital se tornou um desafio a ser superado, já que requer muitas habilidades digitais e sociais, além das tecnologias
sempre acessíveis, o que não é possível para
parte dos estudantes e da população em geral.
Os alunos precisam aprender e os professores, reaprender. Os jovens, considerados
nativos digitais, precisam canalizar as habilidades tecnológicas com um viés educativo. Os
professores, reciclar inclusive a maneira como
elaboram os planos de aula, já que a dinâmica
da aula on-line é muito diferente da presencial.
A aprendizagem é mais significativa quando motivamos os alunos intimamente, quando
eles acham sentido nas atividades que propomos, quando consultamos suas motivações
profundas, quando se engajam em projetos
para os quais trazem contribuições, quando há
diálogo sobre as atividades e a forma de realizá-las. Para isso, é fundamental conhecê-los,
perguntar, mapear o perfil de cada estudante.
São muitas as questões que impactam o
ensino híbrido; cabe ao professor o papel principal de planejar e de refazer seu planejamento quando for necessário, com o objetivo de
analisar a forma de ensino híbrido que melhor
se adéqua ao perfil da turma, o que fará com
que melhore seu aproveitamento individual e
coletivo, fato esse que resulta no avanço do
processo de aprendizagem.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia de pesquisa levou a observar que alguns profissionais da Educação
nomeiam esse novo sistema de ensino virtualizado como educação a distância. Mas,
para o que podemos chamar no momento de
educação remota, que ainda precisa melhorar
muito, ainda tem várias características que a
distinguem da Educação a Distância.
Poderíamos considerar uma espécie de
homeschooling? Não, porque o homeschooling é uma proposta de ensino domiciliar que
nem sempre requer o uso de recursos digitais.
Além disso, a educação remota utiliza considerável mobilidade, podendo ser acessada em
vários tipos de dispositivos, em tempo e locais
variados e possíveis.
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Com o mundo cada vez mais virtualizado, a educação remota é uma proposta muito
interessante de ensino digital, mas ainda precisa ser moldada e deve adquirir perfil técnico
adequado para o ensino virtual, principalmente
quanto aos perfis de aprendizagem dos alunos e ao desenvolvimento do ensino ativo. Mas
há um problema recorrente: muita gente ainda está longe de ter os domínios básicos de
tecnologias da informação, principalmente da
informática e da internet.
Usa a informática muito precariamente
por vários motivos, e a internet mais ainda. No
geral, para tão somente para se conectar às
redes sociais mais populares. Isso proporciona
uma falsa sensação de usuários incluídos digitalmente, entre eles muitos jovens do século XXI
que deveriam ser considerados nativos digitais.
Desde meados de março de 2020, a
sociedade brasileira vive uma pandemia de
proporções globais e precisou mudar drasticamente alguns hábitos e muitas de suas rotinas.
Entre tudo isso, inclui-se a educação,
com cerca de 48 milhões estudantes de todos
os níveis de ensino, segundo dados atualizados pelo Censo Escolar de 2019, produzido
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Adaptar
o sistema educacional brasileiro, reorganizar
calendários acadêmicos e replanejar os dias
letivos também foi um árduo desafio para as
instituições de ensino.
Para os alunos não foi diferente. Eles precisaram adequar-se à cultura digital, porém de
forma mais produtiva, cultura já inserida no dia
a dia da maioria dos jovens, mas que nunca
fora antes tão estimulada.
Os professores, por sua vez, também
precisam reaprender novas práticas pedagógicas, utilizar ferramentas digitais nunca antes
vistas ou pouco conhecidas e exploradas, mas
que no momento atual se tornaram aliadas do
processo educativo para evitar que a máquina
parasse de funcionar. Essas dificuldades estão
intrinsecamente ligadas aos apontamentos de
parágrafos anteriores, que relatam a falta de
conhecimentos básicos de elementos da informática e o bom uso da internet.

A pandemia da covid-19 trouxe mudanças drásticas comportamentais e do modo de
vida das pessoas. Entre tais mudanças na vida
social, a rotina escolar foi uma das mais impactadas, pois em torno de duas semanas as
instituições precisaram se adaptar a uma nova
modalidade de ensino com aulas on-line. Não
obstante isso, alunos e professores foram os
principais envolvidos e, por que não dizer, afetados por essa nova onda de ensino.
Se, por um lado, alunos e professores,
especialmente da Educação Básica, tiveram de
se adaptar a uma modalidade on-line, desenvolver habilidades digitais e criar uma cultura
digital por meio de aplicativos e programas de
computador, por outro um grupo de alunos e
professores não teve tantas dificuldades, pois
na Educação a Distância, uma modalidade de
ensino em franca expansão no Brasil, já se utilizam os recursos digitais e ambientes virtuais
de aprendizagem (AVAs).
Para isso, o presente artigo pretende
avaliar o contexto da continuidade das aulas
e dias letivos de todas as escolas fluminenses
frente à pandemia da covid-19 e provocar reflexões sobre esse momento de incertezas da
continuidade de muitas atividades, inclusive as
educacionais, de como os principais envolvidos no processo educativo estão se comportando diante dessa realidade. As pesquisas
foram realizadas com base em bibliografias,
reportagens e sites de notícias, sendo, portanto, considerada metodologicamente como
uma pesquisa qualitativa descritiva a partir
de uma revisão de bibliografia com relato de
experiências, depois de inúmeros debates e
observações, sobre o momento em que experimentamos tempos de isolamento social.
Quando falamos em ensino remoto, são
comuns equívocos e muitas dúvidas. Porém
o termo tem sido uma tendência nos debates
entre gestores e professores, em especial neste momento de ensino remoto. Bacich (2015)
nos esclarece que, para haver ensino híbrido, o
aluno precisa necessariamente estar presente
na sala de aula.

31 - março/ 2022 - Educar FCE

13

Revista Educar FCE - 52 ª Edição - 31 - Março/ 2022

A palavra híbrido significa misturado, bleed; no entanto no ensino não é exatamente
isso, em uma proposta de aprendizado é uma
abordagem que considera o presencial e o digital de uma forma que tem o melhor dos dois
mundos. Vale lembrar aqui que o ensino sempre foi misturado, porém o ensino híbrido tem
suas raízes no ensino online, não significando
que ele só acontece com meios digitais, com
as coisas que são específicas das mídias, que
envolvem a interação e a inclusão na cultura
digital que traz a Base Nacional Comum Curricular.
Contudo, também é imprescindível que a
escola compreenda e incorpore mais as novas
linguagens e seus modos de funcionamento,
desvendando possibilidades de comunicação
(e também de manipulação), e que eduque
para usos mais democráticos das tecnologias
e para uma participação mais consciente na
cultura digital (Brasil, 2018, p. 63).
Horn (2015) destaca que o ensino híbrido é a aprendizagem baseada em competências e centrada no estudante, desenvolvendo
assim um sentido de atuação e propriedade no
processo de conduzir sua aprendizagem. Para
Bacich (2015), o ensino é híbrido porque todos somos aprendizes e mestres, produzimos
e consumimos conteúdo.
Assim como a tecnologia permite a customização de massa em tantos setores para
satisfazer as diferentes necessidades de tantas
pessoas, o ensino online pode permitir que
os estudantes aprendam a qualquer momento,
em qualquer lugar, em qualquer caminho e em
qualquer ritmo, em larga escala (HORN, 2015,
p. 64).
O ensino remoto permite ao estudante
avançar em conceitos que já foram dominados, assim como retroceder ou retardar algum
que ainda não tenha dominado; também lhe é
permitido utilizar caminhos diferentes.
A tecnologia, seja ela digital ou não, tem
o papel de apontar caminhos mais satisfatórios. Bacich e Moran (2015) destacam que a
integração cada vez maior entre sala de aula
e ambientes virtuais é fundamental para abrir
a escola para o mundo e trazer o mundo para

dentro da escola. Dessa forma, dá liberdade
para o professor trabalhar mais direcionado,
oferecendo um ensino personalizado a cada
aluno.
No entanto, precisa ficar claro que ensino híbrido não é apenas levar para a sala
de aula computadores e outros meios digitais;
isso não garante que o ensino será personalizado ou baseado na competência a ser desenvolvido. Bacich e Moran (2015) destacam
que a educação híbrida precisa privilegiar a
aprendizagem dos alunos, individualmente e
em grupo.
Para efetivar e garantir o uso dessa metodologia e a apropriação do conhecimento
por parte do discente, é necessária horizontalização do ensino, pensando em modelos
curriculares que propõem mudanças, em que
o aluno é protagonista da construção do seu
conhecimento e o professor é o mediador. É
preciso analisar o que vale a pena aprender,
para que e como fazê-lo.
O método de ensino híbrido potencializa as especificidades positivas dos envolvidos
e, desse modo, o aluno estará mais motivado para ser ativo em seu processo individual
de aprendizagem. Por outro lado, com alunos
mais participativos e envolvidos no processo,
o professor estará mais livre para refletir sobre
suas práticas e aprimorá-las, cada vez mais a
fim de que de fato possam apresentar resultados satisfatórios (SILVA, 2017, p. 2).
O ensino híbrido mescla entre aulas online e presenciais, focando na especificação
das ações de ensino e de aprendizagem, buscando assim melhor aproveitamento do tempo
do professor e engajamento dos alunos. Dentre os modelos temos: Virtual Enriquecido, À la
Carte, Modelo Flex e Modelo de Rotações. O
modelo de rotação ainda pode ser organizado
por Estações, Laboratório Rotacional, Sala de
Aula Invertida e Rotação Individual.
O professor tem papel fundamental em
todo o processo, cabe a ele a tarefa de planejar e organizar para que o estudante possa
aprofundar os estudos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo traz uma proposta de discussão mais ampla para os diversos temas sobre o
que ainda será necessário discorrer quanto à atual situação da pandemia, do retorno incerto e
questionável das aulas presenciais. Propõe ser um instrumento de impulsão para novas pesquisas,
para reflexões mais profundas.
Passados vários meses do início da pandemia e da paralisação total das aulas presenciais,
as aulas virtualizadas seguiram seu curso, mas passíveis de muitas controvérsias, pois o que era
para manter a continuidade das aulas e torná-las acessíveis não seguiu o esperado. Talvez até
seria esperado, porque o maior problema dos alunos, em sua maioria pobres, é a acessibilidade.
Acessibilidade de recursos e dispositivos digitais de qualidade essencial para o ensino virtual.
Por mais que pensemos que temos ampla inclusão digital devido ao grande número de
usuários de redes sociais e dispositivos móveis nas mãos de jovens brasileiros, a concepção da
inclusão digital não é bem como se imagina.
Muito tem sido falado e feito pelas instituições de ensino, tentando se reinventar em uma crise
que provoca um repensar da humanidade. Docentes e discentes utilizam AVAs e ferramentas de
vídeo e voz e muitas outras TIC de amplo domínio nos cursos na modalidade a distância, porém
de pouca utilização na educação presencial.
As instituições e sistemas de ensino precisaram repensar seu papel educacional para planejar mudanças imediatas, mas que não impactem na formação dos seus alunos. Além disso,
pensar também em um processo de formação continuada, de certa forma com o tempo bastante
limitado, de seus docentes e colaboradores administrativos foi uma ação para a adaptação emergencial desse novo processo de ensino.
De certa forma, os atores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem entendem que
todos estão diante de um mundo mais híbrido em função de uma educação de qualidade inclusiva
e justa em sintonia com os desafios sociais dos novos tempos em que vivemos.
É importante ressaltar que as experiências do aluno na educação remota não são iguais às
do presencial, devendo também diferenciar as aulas assíncronas das aulas síncronas, focando
sempre em tecnologias atuais e acessíveis aos alunos.
O ensino híbrido ganhou notoriedade em razão da dinamicidade e adaptabilidade no que
tange à educação, pois adéqua-se ao perfil dos alunos do século XXI, que é um aluno com acesso à tecnologia, contudo com dificuldades de concentração e foco nas aulas tradicionais; à vista
disso, requer do professor um planejamento que seja dinâmico e que priorize o aluno.
Sem sombra de dúvida a necessidade da utilização do ensino remoto nos conduziu a uma
busca por metodologias ativas e inovadoras. Entretanto, para que possamos utilizar essas novas
abordagens de ensino, é imprescindível que nossos professores estejam dispostos a romper a
forma de ensino tradicional e se lancem aos novos desafios.
Refletir sobre como fazer e o que fazer para tornar o tempo de ensino e aprendizagem
significativo é primordial, e mais do que nunca o papel do professor nesse processo torna-se fundamental; a aprendizagem em pares é um exemplo singular dos novos papéis desempenhados
pelos atores desse processo, em que o aluno se torna protagonista de seu processo de aquisição
de conhecimento e o professor é o mediador que vai direcionar e conduzir esse processo.
A aprendizagem em pares possibilita o desenvolvimento das competências e habilidades
socioemocionais preconizadas na BNCC, que têm como fundamento desenvolver um cidadão
autônomo, crítico e reflexivo.
Ao finalizar o trabalho, ressaltamos que o ensino híbrido e as metodologias ativas são essenciais na formação dos alunos na contemporaneidade, que a metodologia de
aprendizagem em pares estimula a interação social e torna o aluno agente na
produção do próprio conhecimento.
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BRINCAR HEURÍSTICO

RESUMO: A pesquisa a seguir relata sobre as contribuições da brincadeira livre com objetos não
estruturados ou de largo alcance para as crianças bem pequenas em ambientes de vida coletiva,
por meio de propostas que promovam a exploração, descoberta e autonomia, como o brincar
heurístico e o cesto dos tesouros. A criança entre 5 e 6 anos encontra-se em uma fase na qual o
egocentrismo é predominante nas suas ações ,pensamentos e sentimentos .A metodologia utilizada
é sempre a da observação durante o desenvolvimento dos jogos e brincadeiras heurísticas, pois
além das observações durante as sessões, são captados e gerados recursos imagéticos para
análise de dados, aos poucos a criança inicia a tolerância social ,cria vínculos afetivos ,divide o
espaço ,cria situações onde o “meu” é substituído pelo “teu” ,e assim aprende brincando.

Palavras-chave: Crianças Pequenas; Brincadeira livre; Cesto dos Tesouros; Brincar Heurístico;
Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

C

abe aos professores, em sua prática docente, propiciar situações de aprendizagem que levem ao desenvolvimento de habilidades e de conteúdos que possam
responder às necessidades dos alunos ao meio social que habitam.

O grande número de brinquedos que são produzidos atualmente no mercado, sugere
que há certa compreensão por parte dos adultos de que a brincadeira em si é importante
para seus filhos, ou seja, as crianças em geral. O educador deve ser capaz de mediar sem
ser intrusivo e de acompanhar sem ser omissivo ou indiferente, em todas essas organizações
de brincadeiras.
O brincar heurístico deve sempre fazer parte da vida de nossas crianças, pois é nele que
ela vai expor toda sua necessidade e sentimentos. E por meio deste artigo iremos destacar
a importância do brincar.
O brincar faz parte do ser criança, e isso é fantástico, pois tem expressivo efeito por si
só, o brincar, além de auxiliar no desenvolvimento infantil, nas esferas emocional, intelectual,
social e física, demonstrando a sua fundamental importância neste período riquíssimo do
ser humano, ou seja, a sua própria estrutura, a base construtiva do que tendemos a chegar
ao desencadear de nossas vidas, dando-nos o asseguramento necessário para progressão
natural do ciclo humano.
A brincadeira instintivamente é usada pelo bebê para descobrir o mundo. Porém com
tantas inovações no mercado de vendas, às vezes esquecemos de propor o imaginário para
nossos bebês e crianças. Este artigo trata justamente desse tema, o brincar imaginário sem
formalidades.
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O QUE É O BRINCAR HEURÍSTICO
Em 1987 Elinor Goldschmied desenvolveu uma pesquisa que chamou de Brincar
Heurístico para a aprendizagem e desenvolvimento de crianças, em colaboração com educadoras de vários países. Este olhar deve-se
ao ponto de vista em que a criança explore
sua criatividade, se desenvolva e consiga se
expressar por meio de brincadeiras.
A palavra “heurístico” vem do grego eurisko e significa descobrir, a criança começa
a alcançar a compreensão de algo.
O foco do brincar está na descoberta que a criança consegue fazer e também
na manipulação de objetos como sementes,
caixas, tapetes de borracha, bolas de pingue-pongue, novelos de lã, etc. Em outras
palavras, conforme Goldschmied e Jackson
(2006), o brincar heurístico envolve oferecer
a um grupo de crianças, uma grande quantidade de objetos para que elas brinquem,
manipulem livremente sem a intervenção dos
adultos, sendo eles pais ou educadoras .
Concluímos que o brincar heurístico com
o uso do Cesto de Tesouros, possa nos oferecer
uma experiência de aprendizagem ampla para
os bebês que estão na fase de descobertas
pelo mundo. Proporcionar o brincar heurístico
em instituições infantis é buscar a resolução cuidadosa de pequenos detalhes, como: tempo,
espaço, materiais adequados e gerenciamento.
O papel do professor é o de organizador
e mediador, e não o de iniciador. Os bebês
brincarão com concentração e sem conflitos
por longos períodos, desde que lhes sejam
oferecidas quantidades generosas de objetos
cuidadosamente selecionados, e organizados
para tal brincadeira.
Que lugar ocupa a brincadeira livre
na sala de aula na educação infantil? O que
pensam os educadores a este respeito? Um
rápido olhar sobre as salas de aulas de educação infantil e suas práticas pedagógicas,
nos deixa um confronto com a realidade onde
a brincadeira livre deixa de ser apenas para
seu próprio aprendizado e passa a ser um
abandono por parte das educadoras.

O deixar a criança livre para brincar,
não quer dizer deixar para lá, deixar com que
ela se vire sozinha, mas sim é simplesmente
obter um olhar voltado para que a criança tenha direitos de escolher e seu professor deve
ser seu mediador, mas não a conduzindo diretamente.

A IMPORTÂNCIA DA BRINCADEIRA
LIVRE
A brincadeira está intimamente ligada à aprendizagem, isto acontece, porque
a criança não separa o momento de brincar
do momento de aprender ou qualquer outro
momento. Sua brincadeira é a sua aprendizagem, pois é no momento que ela brinca, que
ela consegue absorver todo seu aprendizado
de maneira prazerosa e isso fica gravado em
sua memória.
É importante o cuidado de não confundir os momentos de brincadeiras exclusivamente como portadores de aprendizagens e
planejar brincadeiras sempre com este intuito,
a brincadeira deve ser livre, pois ela aprenderá por si só, isso acontece de maneira natural.
Essa postura poderia causar um protecionismo excessivo do adulto ao orientar,
e sempre estar conduzindo os momentos
de brincadeira com um propósito específico,
com objetivos marcados e cronometrados.
O homem não brinca mais, a criança
pequena começa a fazer imitações do homem
que não brinca mais e vai acabar sem nunca
ter brincado, pois infelizmente nossa “época”,
vamos chamar assim, as brincadeiras foram
sendo deixadas de lado e substituídas por
tecnologia, onde o jogo brinca ,e os movimentos são virtuais e não da própria criança.
A criança só vê a mãe usando aparelhos elétricos, não vê a mãe sacudindo a
roupa, cantarolar enquanto bate um bolo, até
mesmo ir a lojas se tornou cansativo ,pois
tudo é on-line . A mãe e o pai são portadores
de aparelhos que precisam fazer tudo o mais
rápido possível.
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Em vez do canto, da dança, o barulho
dos motores domésticos. A grande variedade de objetos que podem fazer parte de um
cesto de Tesouros significa que não há necessidade de incluir um objeto que produz
ansiedade, curiosidade, conhecimento das
educadoras, em relação à sua segurança.

Por meio de diversos estudos realizados
nos últimos anos sobre a criança, educadores
sugerem que o brincar para ela é essencial,
principalmente porque é assim que aprende,
e sempre a brincadeira e o brinquedo estarão
fortemente relacionados com a aprendizagem
em si.

O prazer que provém das brincadeiras
guarda o sentido do prazer pelo viver, ser, investigar, sentir, tocar, viver com o outro, vibrar
com vitórias e enfrentar derrotas, enfim, de
verdadeiramente fazer, brincar, ser livre.

As crianças até os três anos de idade,
quando jogam, não percebem nessa ação
qualquer diferença com o que os adultos consideram um trabalho. Vivem a fase que Piaget chamou de anomia e, dessa forma, não
podem compreender regras. Assim adoram
ajudar a mãe a varrer a casa ou fazer bolos,
não porque exista valor ou utilidade nessas
ações, mas porque são essas as atividades
interessantes e divertidas. Essa forma de pensar, entretanto, modifica-se, e já a partir dos
quatros a cinco anos é que buscam benefícios por meio do jogo, mesmo que estes
sejam o elogio da sua ação.

A educação infantil se insere em um
contexto histórico e social decorrente das mudanças produzidas pelo capitalismo industrial
no século XIX, que passou a incorporar o trabalho feminino e da criança no sistema fabril.
Embora, segundo Aranha (2006), no período
anterior da Revolução Industrial e durante ela,
a questão da educação já ocupasse o pensamento de grandes filósofos, que defenderam
a importância da educação para todos os seres humanos.
Portanto, Aranha (2006) fala da pouca
discussão sobre a infância e sua educação,
limitando a organização de um sistema de
ensino e de propostas metodológicas para o
ensino das crianças pequenas. Isso limitou as
potencialidades e as oportunidades de desenvolvimento, comprometendo a visão educacional na infância e dos trabalhadores neste
nível educativo.
Por meio do brinquedo e brincadeiras
a criança pode desenvolver a imaginação,
confiança, autoestima, e a cooperação, no
meio em que se insere. O modo que a criança
brinca mostra seu mundo interior, revela suas
necessidades e isso permite a interação da
criança com as outras crianças e a formação
de sua personalidade.
Para isso é necessário que as escolas
de Educação Infantil proporcionem condições
e promovam situações de atividades conforme as necessidades das crianças, oportunizando a estimulação para o seu desenvolvimento integral.

Por meio das brincadeiras a criança
acaba explorando o mundo a sua volta livremente, pois é a partir daí que ela constrói seu
aprendizado, e é nesse espaço que a criança
acaba criando um mundo de fantasias e manifesta seus sentimentos, se sentindo cada vez
mais segura para interagir.
É brincando também que a criança
aprende a respeitar regras, a ampliar o seu
relacionamento social e a respeitar a si mesmo e ao outro. Para realizar esse trabalho,
contamos com uma bibliografia ampla, com
leituras de livros, artigos, revistas e sites sobre
o tema abordado, além de pesquisar grandes
autores e pensadores.
Dessa forma, poderemos evidenciar o
quão as crianças aprendem brincando, pois,
o mundo em que vive é descoberto por meio
de jogos que vão dos mais fáceis até os mais
variados. Os jogos para as crianças são uma
preparação para a vida adulta, são por meio
das brincadeiras, e seus movimentos e a interação com outras crianças e com os objetos,
que elas vão desenvolver suas potencialidades.
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O jogo não pode ser visto apenas como
divertimento ou apenas como brincadeiras
para distração, ele favorece o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e a interação com
amigos, jogos e brincadeiras trabalham de
forma lúdica e estimula o raciocínio lógico da
criança, eles funcionam como facilitadores na
aprendizagem. Para compreensão e um maior
aprofundamento sobre os estudos relativos aos
jogos e brincadeiras e sua relação com o processo de aprendizagem e do desenvolvimento
integral das crianças da Educação infantil.
A formação da criança era viabilizada
por meio dos brinquedos e dos jogos que ela
executava. Por meio das brincadeiras as crianças descobrem o mundo a sua volta, construindo a sua própria realidade, dando-lhe um
significado. Kishimoto (2010) considera que
brincar na Educação Infantil implica definir o se
pensa da criança, que mesmo pequena sabe
de muitas coisas, interage com pessoas, se
expressa com gestos e olhares e mostra como
é capaz de compreender o mundo. O brincar é
uma ação livre que não exige como condição
um produto final. Piaget (1976) ao conceituar
“o jogo como uma atividade que desenvolve
o intelecto da criança” (p.139), constatou no
decorrer dos seus estudos, que Por meio dos
jogos a criança muda seu comportamento e
exercita a sua autonomia, pois aprendem a
julgar argumentar, a pensar, a chegar a um
consenso.
O estudo que pretendemos realizar com
este TCC é uma pesquisa bibliográfica, referente aos jogos e brincadeiras na Educação
Infantil, trabalhando com a psicomotricidade,
fundamentada nas reflexões de leituras de textos de autores diversos, e também de livros,
revistas, sites e arquivos.
Teremos como instrumento de investigação, uma pesquisa quantitativa por meio de
questionários investigativos com professores
da Educação Infantil e observação dos alunos
da educação infantil durante as brincadeiras. A
infância realmente foi determinada pelas habilidades dos adultos, modificando-se bastante
ao longo da história. Até o século XII, as condições gerais de higiene e saúde eram muito
precárias, o que tornava o índice de mortali-

dade infantil muito alto. Nesta época não se
dava importância às crianças e com isso o
índice de mortalidade só aumentava, pois não
existia nenhuma preocupação com a higiene
das crianças.
A valorização e o sentimento atribuídos à
infância nem sempre existiram da forma como
hoje são concebidos e difundidos, tendo sido
modificados a partir de mudanças econômicas e políticas da estrutura social. Percebe-se
essas transformações em pinturas, diários de
família, testamentos, igrejas e túmulos, o que
demonstra que a família e escola nem sempre
existiram da mesma forma.
A concepção de infância configura-se
como um aspecto importante que aparece e
que torna possível uma visão mais ampla, pois
a ideia de infância não está unicamente ligada
à faixa etária, a cronologia, a uma etapa psicológica ou ainda há um tempo linear, mas sim
a uma ocorrência e a uma história. Neste sentido considerar a criança hoje como sujeito de
direitos é o marco principal de toda mudança
legal conquistada ao longo do tempo, porém
antes dessa mudança podemos perceber que
muitas coisas aconteceram, muitas lutas e desafios foram travadas no decorrer da história
para que se chegasse a concepção atual, a
criança deve brincar e expor seus sentimentos e prazeres Por meio de brincadeiras livres
onde ela mesma possa se conduzir.
Cabe aos professores, em sua prática
docente, propiciar situações de aprendizagem
que levem ao desenvolvimento de habilidades
e de conteúdos que possam responder às
necessidades dos alunos ao meio social que
habitam.
O grande número de brinquedos que
são produzidos atualmente no mercado, sugere que há certa compreensão por parte dos
adultos de que a brincadeira em si é importante para seus filhos, ou seja, as crianças em
geral. O educador deve ser capaz de mediar
sem ser intrusivo e de acompanhar sem ser
omissivo ou indiferente, em todas essas ‘organizações de brincadeiras “. o brincar heurístico
deve sempre fazer parte da vida de nossas
crianças, pois é nele que ela vai expor toda
sua necessidade e sentimento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Segundo Sabine (2009), definir jogo não é fácil, cada pessoa pode entender de modo
diferente. Os jogos mesmo que tenham a mesma denominação, mas tem as suas especificidades, ou seja, cada jogo tem seu objetivo, a criança não brinca apenas por brincar, tudo
tem sua finalidade.
De acordo com Rau (2011), o jogo pode ser visto como o resultado de um sistema
linguístico que funciona dentro de um contexto social, um sistema de regras e um objeto.
Pode-se ver que o jogo pode ter utilizações diferentes, cada povo tem sua maneira de jogar
ou brincar de acordo com a sua cultura, com o seu povo. Cada um aprende de uma maneira.
Antigamente o jogo era inútil, não sério. Nos tempos do Romantismo, aparece como
algo sério e para educar as crianças hoje tem um olhar voltado para a criança, fazendo dela
a protagonista de sua história.
Já o brinquedo não possui um sistema de regras que determine sua utilização. O brinquedo incentiva a reprodução de imagens da realidade, Duprat (2015), diz que um dos objetivos
é ser um substituto dos objetos reais para a criança.
De acordo com Rau (2011), os jogos têm a mesma denominação, mas tem as suas especificidades O jogo pode ser visto como o resultado de um sistema linguístico que funciona
dentro de um contexto social, um sistema de regras e um objeto.
O jogo está presente na escola, o professor permitindo ou não. Porém é um jogo em
que as regras são predeterminadas e a única ação que é permitida às crianças é obedecer,
seguir as regras, a ludicidade tem suas regras e objetivos.
Segundo Sabine (2009), o ato de jogar e de brincar exige da criança movimentação
física e provoca desafio mental. O mundo da fantasia, da imaginação e da brincadeira é um
mundo onde a criança está em constante exercício, tanto nos aspectos físicos ou emocionais
como, principalmente, no aspecto intelectual. Jogar em sala de aula proporciona momentos
de interação e aprendizagem, pois é um dos meios mais estimuladores da construção do
conhecimento.
O jogo promove a aprendizagem informal e formal, pois ele auxilia no processo ensino-aprendizagem, tanto no desenvolvimento psicomotor como também no desenvolvimento de
habilidades do pensamento, como a imaginação, a interpretação e a criatividade.
Para Sabine (2009), através de recursos materiais concretos é que a criança consegue
fazer conexões entre a escrita e seu significado, pois a subjetividade ainda encontra-se em
processo de construção nas crianças com faixa etária entre 6 e 7 anos, de modo que se faz
necessário relacionar os conteúdos escolares com a realidade das crianças, aproximando o
máximo possível do concreto, do real.
O aluno, por sua vez, passa se expectador passivo a ator situado num jogo de preferências de opções, de desejos, de amores, de ódios e de estratégias, podendo ser emissor
e receptor no processo de intercompreensão. E a educação pode deixar de ser um produto
para se tornar processo de troca de ações que cria conhecimentos e não apenas os reproduz.
A cultura lúdica pode ser um grande passo para que a educação possa assumir o patamar
de “processo” e deixar de ser visto como “reprodução de conhecimento”.
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Segundo Sabine (2009), diz que não é
apenas deixar o livro das cartilhas de lado,
mas também o método das cartilhas, o ensino que é centrado na noção de sílaba como
unidade privilegiada da escrita e da leitura.
De acordo com o pensamento de Sabine (2009), acredito que a utilização do lúdico
torna a aprendizagem produtiva tanto para o
aluno quanto para o professor, fazendo com
que o processo de alfabetização tenha sentido para o aluno.
De acordo com Rau ( 2011), a alfabetização poderia ser um processo de construção de conhecimentos que se faz com facilidade, porém tornou-se um pesadelo nas
escolas. Nas séries iniciais as crianças têm
uma resistência maior à atitude autoritária porque ainda não aprenderam a se submeter ao
que veem e ouvem. A individualidade é uma
forte marca da personalidade das crianças.
Sendo assim, segue uma Contextualização da
prática pedagógica junto com a ludicidade,
como exemplo:
Plano de aula para séries iniciais do ensino fundamental e educação infantil.
Turma: séries iniciais do ensino fundamental e educação infantil.
Eixo: Linguagem Oral e Escrita
• Diferenciar e apreciar os vários gêneros textuais.
• Desenvolver consciência fonológica
por meio de brincadeiras.
• Ampliar gradativamente as possibilidades de expressão oral e escrita.
• Objetivos específicos

• Treinar a escrita e desenvolver as habilidades cognitivas.
Formar novas palavras a partir das famílias silábicas das letras;
Conteúdo
• Gêneros textuais diversos: cantigas
de roda, parlendas, trava-línguas,
histórias, regras de jogos e brincadeiras.
• Reescrita de textos coletivos;
• Alfabeto (4 tipos de letras);
• Ordem alfabética;
• Formação de sílabas e palavras;
• jogos e brincadeiras livres.
Segundo Rau (2011), o Brasil precisa
modificar profundamente a educação, especialmente, a alfabetização. Para que isso
aconteça é preciso professores com melhor
formação técnica. Enquanto as escolas continuarem formando mal os professores, a alfabetização e todo o processo escolar no geral
irão continuar seriamente comprometidos.
De acordo com Rau ( 2011), para que
seja realizado um trabalho de ensino e aprendizagem da leitura e escrita sem o método do
bá-bé-bi-bó-bu, é preciso saber alguns pontos
que são fundamentais, assim sempre com auxílio da ludicidade.
Sabine (2009) diz que não é simplesmente deixar o método tradicional ou a “cartilha” de lado. É necessário saber o que se
quer fazer e o que se entende por alfabetização. Alfabetizar é ensinar a ler e a escrever, o
segredo é a leitura.

• Conhecer e identificar a letra do alfabeto usando textos, músicas e jogos
educativos, junto com a ludicidade.
• Apresentar o som e a grafia das letras.
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Com a divulgação dos P a r â m e t r o s
Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental na área de Língua Portuguesa, pode-se
destacar no âmbito educacional uma preocupação com as dificuldades de leitura e escrita
nas séries iniciais pelo fato de um trabalho
que não é adequado com a alfabetização.
De acordo com Rau (2011), a linguagem passou a ser vista como uma ferramenta
de comunicação. Não é mais valorizada apenas uma linguagem padrão ou culta como
elemento de produção escrita e oral. O universo linguístico dos alunos passou a ser respeitado. A ação de jogo pode ser um excelente
recurso para facilitar a expressão, participação, integração e comunicação dos alunos
que terão meios para melhor compreender e
expressar-se.
O papel do professor durante os jogos
deve ser o de provocar e desafiar a participação coletiva na busca de encaminhamentos
e resolução dos problemas, pois é através
do jogo que podemos despertar e incentivar
a criança para o espírito de companheirismo
de cooperação gradativamente, ela vai assumindo e compreendendo sua posição como
um membro de um grupo social.
De acordo com Duprat (2015), jogar
em sala de aula proporciona momentos de
interação e aprendizagem, pois é um dos
meios mais estimuladores da construção do
conhecimento. O jogo promove a aprendizagem informal e formal, pois ele auxilia no
processo ensino-aprendizagem, tanto no desenvolvimento psicomotor como também no
desenvolvimento de habilidades do pensamento, como a imaginação, a interpretação
e a criatividade. Conforme a atividade, ela
passa a desenvolver as suas habilidades, vai
conhecendo a sua capacidade e desenvolvendo cada vez mais a autoconfiança.

Com isso, de acordo com Duprat
(2015), podemos ver que o jogo é importante para desenvolvimento intelectual e social
da criança, podendo estimular sua criticidade,
criatividade e habilidade sociais. O professor
quando oferece atividades lúdicas ao aluno,
permite que ele interaja através da Língua Portuguesa de maneira dinâmica, expondo ideias,
interpretação de texto e ultrapassando seus
conhecimentos para outras áreas. Observa-se que o professor exerce um papel muito
importante no processo de alfabetização das
crianças O grande desafio para o educador,
no contexto atual, é ensinar os conteúdos propostos pelos programas curriculares de uma
forma criativa.
É possível o professor criar na escola
um ambiente favorável ao processo de desenvolvimento e aprendizagem das crianças.
Para isso, é preciso explorar, sempre que possível a sua expressão livre e criadora, partindo
se suas próprias atividades, para alcançar os
objetivos propostos nesse sentido, o grande
desafio é alfabetizar a criança a partir de seu
próprio cotidiano, sem deixar de lado a aprendizagem social, respeitando seu processo
global de desenvolvimento.
Para Duprat (2015) ao invés de iniciar
o trabalho com letras e palavras escritas ortograficamente, pode-se mostrar aos alunos
que eles são capazes de ler outros sistemas
de escrita como o pictograma (indicação de
banheiros feminino e masculino, logotipo de
marcas famosas, etc.), explicando-lhes que
a esses desenhos são atribuídas palavras, e
que isso é ler.
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De acordo com Duprat (2015), a história da escrita irá servir para mostrar aos
alunos que ela gira em torno de palavras, e
não apenas de letras. Isso facilitará mais para
frente, quando o aluno tiver que segmentar a
fala para escrever a palavra. Através da arte
e dos jogos a criança aprende com muito
mais prazer e facilidade, desenvolvendo a
capacidade de cumprir e criar regras, estabelecendo papéis e permitindo-se criar e inovar, destacando também que o brinquedo é
o caminho pelo qual crianças compreendem
o mundo em que vivem. É a oportunidade de
desenvolvimento, pois com o jogar e o brincar a criança experimenta, descobre, inventa,
exercita sua imaginação vivendo assim uma
experiência que enriquece sua sociabilidade
e a capacidade de se tornar um ser humano
criativo, as crianças formam estruturas mentais pelo uso de instrumentos e sinais.
Duprat (2015), diz que quando se chega à apresentação do alfabeto, é melhor falar
dele logo e mostrar todas as letras de uma
vez. Para isso, seria melhor que houvesse
uma faixa com o alfabeto das letras de fôrma
maiúscula na sala. Ensina-se o nome das letras para que os alunos tenham um referencial
dos sons das letras.
Sabendo os nomes das letras pode-se
decifrar a escrita de uma palavra sem dificuldades. O lúdico no processo de alfabetização
é um grande parceiro do aluno e professor.
Deve estar constantemente nesse processo,
ele é quem facilita a aquisição da escrita e da
leitura, a criança aprende brincando.

Para Rau (2011), o equilíbrio entre as
duas funções é o principal objetivo do jogo
educativo, mas um possível desequilíbrio
pode gerar duas situações: não há mais ensino, há apenas jogo, quando a função lúdica
predomina ou, o contrário, quando a função
educativa elimina todo o prazer resta apenas
o ensino. A educação terá como foco central
a busca de um modo mais saudável de aprender, permitindo às crianças uma interação lúdica que garanta felicidade, prazer, satisfação e vontade de aprender, desempenhando
como elemento principal o desenvolvimento
físico, cognitivo, motor e psicológico infantil.
Estas são, com frequência, mero reflexo
do que veem e ouvem dos maiores, mas tais
elementos da experiência alheia não são nunca levados pelas crianças aos jogos como
eram na realidade. Não se limitam a recordar
experiências vividas, senão as que reelaboram criativamente, combinando-as entre si
e edificando com elas novas realidades de
acordo com seus desejos e necessidades.
De acordo com estes entendimentos defende-se cada vez mais que as brincadeiras
sejam incorporadas aos conteúdos diários,
possibilitando tudo o que a criança merece
aprender e de forma prazerosa. As observações vivenciadas durante o período do estágio tornaram possível uma melhor visão do
ambiente escolar e das práticas pedagógicas
nas quais a escola está inserida, direcionando
a presente reflexão que pretende analisar a
importância do uso das artes na educação
infantil.

Na função lúdica o jogo propicia a diversão, o prazer e até o desprazer quando escolhido voluntariamente, e na função educativa
o jogo ensina qualquer coisa que complete o
indivíduo em seu saber, seus conhecimentos
e sua apreensão do mundo.
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Durante a leitura dos artigos referenciados nesta pesquisa, realizei a análise de documentos como o planejamento anual, diário
de classe, e de um projeto que estava sendo
desenvolvido no momento do estágio , além
de participar de reuniões com o corpo docente sempre acompanhada pela Coordenadora
Pedagógica, e pelas professoras das salas,
e realizei observações que foram de extrema importância para a elaboração da presente pesquisa, pois comparei a leitura com
fatos importantes do cotidiano das crianças,
em seu momento de brincadeiras, e pode-se
perceber o quanto a ludicidade auxilia para o
processo de aprendizagem.
A Educação Infantil é o melhor lugar
para que isso ocorra de forma planejada,
organizada e com objetivos concretos, sem
dispensar a presença do educador, mas também de maneira suave para que a criança
não perca o prazer de brincar. O controle que
deve pertencer ao professor é apenas o controle que garanta a transmissão do conteúdo
didático, o interesse despertado na criança
pela brincadeira será sempre em prol de um
objetivo escolar.
Cabe ao professor organizar situações
para que as brincadeiras ocorram de maneira
diversificada para propiciar às crianças a possibilidade de escolherem os temas, objetos e
companheiros com quem brincar ou jogos de
regras e de construção, e assim elaborarem
de forma pessoal e independente suas emoções, sentimentos, conhecimentos e regras
sociais.

O educador não deve exigir das crianças descrição antecipada ou posterior das
brincadeiras, pois se assim o fizer, não estará
respeitando o que define o brincar, isto é, sua
incerteza e improdutividade, embora esteja
disponível para conversar sobre o brincar antes, durante e depois da brincadeira. Brincar
juntos reforça laços afetivos, é uma maneira
de manifestar amor às crianças, portanto é
preciso que o professor tenha consciência
que na brincadeira as crianças recriam e estabilizam aquilo que sabem sobre as diversas
esferas do conhecimento, em uma atividade
espontânea e imaginativa.
Nessa perspectiva não se deve confundir situações nas quais se objetivas determinadas aprendizagens relativas a conceitos,
procedimentos ou atitudes explícitas com
aquelas nas quais os conhecimentos são experimentadas de uma maneira espontânea e
destituída de objetivos imediatos pelas crianças.
É brincando que a criança se descobre
e consegue se expressar de maneira livre e
saudável. A criança tem uma mentalidade semelhante à do artista, pois ambos ingressam
facilmente no universo do faz de conta, aplicando o dom de fantasiar a tudo e fingindo
que algo é, na verdade, alguma coisa bem
diferente, ela inventa, ela constrói, ela faz e
desfaz. A brincadeira pode ser representada
por meio de várias formas, uma delas é simplesmente deixar a criança expor seus movimentos.
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A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS PARA APRENDIZAGEM NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Este artigo se dedica à importância dos jogos como ferramenta no processo de jogos
educativos infantis. A partir dos exercícios, os jogos também são vistos como uma excelente
ferramenta para desenvolver a auto expressão, manter o equilíbrio e a autogestão desde a primeira
infância. Respeito e autoconsciência é um poderoso meio de integração social. Os jogos são
ferramentas que devemos utilizar no dia a dia escolar para gerar conhecimento, aprendizagem
e todos os aspectos, incluindo cognição, aspectos psicomotores e psicológicos. Pesquise livros
impressos e PDF, artigos e TCC em sites de pesquisa acadêmica (como Scielo e Google Scholar).

Palavras-chave: Desenvolvimento; Aprendizagem; Brincar.
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INTRODUÇÃO

O

presente tema surgiu da necessidade de atrelar o pedagógico com a necessidade de o educador continuar a fase do brincar com significado. “O trabalho que
desenvolvemos; ‘‘A importância do brincar para desenvolvimento e alfabetização
da criança”; discute o brincar como ferramenta pedagógica na alfabetização da criança e tem
como problema, entender os aspectos favoráveis que o brincar pode proporcionar às crianças,
perceber as formas de interação do brincar com os demais eixos da alfabetização, ou seja,
brincando pode auxiliar em diversas atividades pedagógicas.
Sabemos que antigamente, a criança não tinha direito de escolha nem espaço, os
adultos não aceitavam a criança como um ser pensante, não era importante a infância, as
brincadeiras; hoje sabem que são de extrema importância na vida e desenvolvimento de uma
criança, o lúdico.
A aprendizagem lúdica é assunto que devemos utilizá-la como ferramenta no cotidiano
escolar possibilitando a produção do conhecimento, da aprendizagem e do desenvolvimento
da criança.
A criança precisa imaginar brincar, conviver em um ambiente sadio, onde ela deve ser
tratada como criança, pois o brincar é o que a criança mais gosta de fazer e é um direito seu
e deve ser e, se sentir protegida garantindo essas vivências em sua infância.
Nos tempos atuais sabemos que a maioria das crianças do mundo não tem essa oportunidade em suas vidas, a oportunidade de viver sua infância livre de maneira lúdica, porém
isso não acontece com todas as crianças em todos os lugares.
Podemos lutar ou ao menos tentar garantir que todas ou ao menos a maioria das crianças possam ter o direito de crescer e se desenvolver em um ambiente lúdico, principalmente
no ambiente escolar. A Ludicidade na Educação Infantil é de extrema importância para um
pleno desenvolvimento infantil em todos os aspectos, cognitivo, psicomotor, psicológico entre
outros.
Portanto, precisamos perceber a escola como um espaço para os alunos vivenciarem
a ludicidade como meio para desenvolverem a atenção, o raciocínio, a criatividade e a aprendizagem significativa, sendo assim, nossa pesquisa terá o foco em utilizar a ludicidade como
ferramenta no reforço escolar desde as séries iniciais, para uma melhor aprendizagem.
O presente trabalho é justificado pela importância do lúdico para a aprendizagem no
ensino da educação infantil, destacando os jogos como instrumento deste processo. Contribui
para a formação dos professores de modo que amplie sua visão, de como ensinar de forma
lúdica, e especialmente para as crianças desenvolverem a autoconfiança, altruísmo, empatia,
colaboração, tolerância e equilíbrio emocional. A criança que se desenvolve brincando, tem
mais possibilidades de tornar-se feliz e bem sucedida na vida adulta.
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Sendo objetivo geral deste compreender a importância da ludicidade e dos jogos no
processo do ensino e aprendizagem das crianças da Educação Infantil. Objetivos específicos:
Conceituar a Ludicidade e os jogos pedagógicos e suas implicações para desenvolvimento
imaginário e para o conhecimento infantil.
Fundamentar a construção do conhecimento e do desenvolvimento infantil de acordo
com a teoria sócio interacionista. Elencar os pressupostos teóricos sobre a prática docente
como mediador do processo do ensino e aprendizagem da criança na Educação Infantil através da Ludicidade, jogos e brincadeiras.
E como metodologia a presente pesquisa desenvolveu-se em uma única etapa e a metodologia utilizada será a bibliográfica com a finalidade de proporcionar maior contato com o
problema a fim de torná-lo mais compreensível.
Para alcançar os objetivos da pesquisa, e conseguir as informações e dados necessários, será indispensável à utilização de alguns procedimentos, que são a consulta bibliográfica,
pois é necessário obter embasamento teórico a fim de aprofundar sobre o tema escolhido
como, por exemplo, em livros: Kishimoto (2002), que trata do brincar e suas teorias, e também
Carvalho (2003), Brincadeira e cultura: viajando pelo Brasil que brinca. Já em Negrine (1994)
trata da Aprendizagem e desenvolvimento infantil. Foram utilizadas palavras como descritores
para auxiliar na pesquisa: Desenvolvimento. Aprendizagem. Brincar.
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O LÚDICO EM UMA PERSPECTIVA
EDUCACIONAL
Segundo alguns teóricos, os jogos e as
brincadeiras devem ser orientados e mediados por adultos para se obter um processo de
ensino-aprendizagem, porém, sem pressões
ou represálias,
Bruner destaca um ponto fundamental
para educadores: a brincadeira livre contribui para liberar a criança de qualquer
pressão. Entretanto, é a orientação, a mediação com adultos, que dará forma aos
conteúdos intuitivos, transformando-os
em ideias lógico-científicas, característica
dos processos educativos. [...] Brincadeiras com o auxílio do adulto, em situações
estruturadas, mas que permitam a ação
motivada e iniciada pelo aprendiz de qualquer idade, parecem estratégias adequadas para os que acreditam no potencial
do ser humano para descobrir, relacionar
e buscar soluções (KISHIMOTO, 2002, p.
148-151).

Cada ato de inteligência é definido pelo
desequilíbrio entre duas tendências: acomodação e assimilação,
Na assimilação, a criança incorpora eventos, objetos ou situações dentro de formas e pensamentos, que constituem as
estruturas mentais organizadas. Na acomodação, as estruturas mentais existentes organizam-se para incorporar novos
aspectos do ambiente externo. Durante o
ato de inteligência, o sujeito adapta-se às
exigências do ambiente externo, enquanto, ao mesmo tempo, mantém sua estrutura mental intacta. O brincar neste caso é
identificado pela primazia da assimilação
sobre a acomodação. Ou seja, a criança
assimila eventos e objetos a suas estruturas mentais (PIAGET, 1998, p.139).

Sua ideia de jogo está meio fundida
com a noção geral de brinquedo. O autor
acredita que o jogo é uma eficaz ferramenta
que age no psicológico das crianças e ajuda
no desenvolvimento de estratégias para vida.
Vygotsky elege a situação imaginária como
um dos elementos fundamentais dos jogos.
No ambiente escolar é imprescindível
a existência de vários objetos para que as
crianças desenvolvam melhor, dispondo de
recursos necessários para a realização de
brincadeiras.
Para alcançar essa meta, todos os alunos devem ser orientados corretamente pelo
educador para que não haja conflitos entre
os participantes, uma vez que o intuito maior
é o de possibilitar a interação e, consequentemente, a aprendizagem, principalmente
daqueles que chegam à escola resistentes
e têm dificuldades em integrar à turma. De
acordo com Vânia Dohme:
As atividades lúdicas podem colocar o
aluno em diversas situações, onde ele
pesquisa e experimenta, fazendo com
que ele conheça suas habilidades e limitações, que exercite o diálogo, liderança
seja solicitada ao exercício de valores
éticos e muitos outros desafios que permitirão vivências capazes de construir conhecimentos e atitudes (DOHME, 2003,
p. 113).

Portanto, depreende-se a necessidade
de o professor não impor uma solução ante à
situação, mas sim agir como mediador para
que os alunos encontrem soluções, desenvolvendo a autonomia e ajudando-os a cooperarem entre si.
Uma das maneiras de atrair a criança
para o processo de ensino aprendizagem é
o lúdico. A partir do momento que se adotam
jogos, brinquedos e brincadeiras no espaço
escolar, desperta maior interesse no aluno e
seu desempenho será garantido.
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Sobre disso, Tizuko Morchida Kishimoto
(1994, p. 7), apresenta: “O brinquedo será
entendido sempre como objeto, suporte de
brincadeira, brincadeira com a descrição de
uma conduta estruturada, com regras e jogos infantis para designar tanto o objeto e
as regras do jogo da criança (brinquedo e
brincadeiras)”.
Sendo assim, se a escola dispõe de um
espaço e de brinquedos mediadores, é sinal
de que o caráter lúdico do jogo está sendo
respeitado. Com isso, os envolvidos interagem espontaneamente, uma vez que, sobretudo o ambiente, atrai a criança e essa começa
a explorar todos os recursos disponíveis.
O educador pode utilizar desses brinquedos como ferramentas pedagógicas capazes de possibilitar avanços no processo de
aprendizagem e promover a interação social,
a fim de aprender a respeitar os limites e diferenças de todos os participantes.
Para tentar sanar dificuldades de aprendizagem dos alunos, sugere-se a importância
de adotar uma brinquedoteca para promover
inúmeros estímulos, porque, como se sabe, é
na infância que acontece o desenvolvimento
da criança, pois, consoante Nylse Helena da
Silva Cunha (2001, p.17), esse espaço deve
ser preparado para estimular a criança a brincar, tendo contato com muitos brinquedos,
ocupando um ambiente realmente lúdico,
pois ela é convidada a experimentar, sentir e
explorar tal lugar.
Ainda, Vygotsky (1984, p.27) enfatiza:
Com isso, surge uma educação exitosa na
criança capaz de desenvolver o processo
cognitivo atuante na aquisição do conhecimento através da percepção, atenção, associação etc. Assim, toda brincadeira vivenciada
pelo sujeito modifica e fortalece as emoções.
Sabe-se que cada vez mais as instituições de ensino recebem alunos com múltiplas
dificuldades no processo de aprendizagem. A
escola, juntamente com os profissionais capacitados, deve realizar um planejamento pedagógico com o afã de reverter o quadro e possibilitar o fomento de novos conhecimentos.

De acordo com Gil (1990), “o educador
precisa ser sensível às contingências em sala
de aula para que possa criar as condições de
ensino e saber consequencial positivamente
visando fortalecer comportamentos compatíveis com as situações de ensino”.
Com isso, a equipe pedagógica deve
elaborar objetivos claros, levando em conta a
realidade do grupo em questão e ter o cuidado quanto a escolha dos conteúdos e as atividades a serem realizadas. Para tal execução,
é relevante criar um ambiente rico em aprendizagens, ou seja, permitir à criança explorar
o espaço e deixá-la utilizar a melhor estratégia
durante as aulas. É através disso que ela adquire autoconfiança, bem como contribui para
a formação da sua personalidade.

A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO E
DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL
De acordo com a RCNEI, na constituição de 1988, frequentar jardins de infância e
jardins de infância foram reconhecidos como
direitos sociais das crianças, o que reconheceu a educação pré-escolar como uma responsabilidade nacional no campo da educação.
Desde então, o movimento operário do
país, o movimento de democratização e, claro, a luta dos próprios profissionais da educação, desde então, tem ocorrido um intenso
processo de revisão de ideias no campo da
educação pré-escolar (RCNEI,1988). Criar os
filhos em um espaço coletivo e selecionar e
fortalecer as práticas educacionais que podem regular a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças Em particular, as discussões sobre como gerenciar o trabalho de
crianças menores de três anos no jardim de
infância e como garantir que elas trabalhem
com crianças entre quatro e cinco anos de
idade são prioridades para garantir a continuidade do processo de aprendizagem e desenvolvimento para crianças sem filhos para
garantir que eles antecipam Receberá o conteúdo da educação básica (RCNEI, 1988).
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Representa o primeiro nível de educação básica ministrado por creches e instituições pré-escolares. Essas instalações são
caracterizadas por espaços para instituições
externas, que são instituições de ensino públicas ou privadas que podem educar e supervisionar de forma abrangente crianças de 0 a
5 anos ao longo do dia. Ou parte da viagem
regulada e controlada pela autoridade competente do sistema de ensino e controlada pela
sociedade (RCNEI, 1988).
O “Currículo Nacional da Educação Infantil (Resolução nº 5, de dezembro de 2009)”
deve respeitar os princípios estéticos, atentar
para as diversas formas de expressão artística e cultural e levar em consideração a diversidade cultural, religiosa, étnica e social das
crianças. País. [...] Dessa forma, dimensão
lúdica e dimensão estética são condições essenciais para a formação do sujeito. Nas últimas décadas, os debates em nível nacional e
internacional apontam para a necessidade de
que a instituição de educação infantil inclua
de maneira integrada as funções de educar
e cuidar (RCNEI, 1988).
Educar na sociedade contemporânea
significa, portanto, proporcionar situações
de cuidados, brincadeiras e aprendizagem
orientadas de forma integrada e que possam
contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoais.

OS JOGOS NO PROCESSO DE ENSINOAPRENDIZAGEM
A prática do jogo favorece a intencionalidade do trabalho pedagógico e o enriquecimento dos conteúdos a serem desenvolvidos, nessa situação é importante que o adulto
esteja sempre incentivando as atitudes das
crianças à medida que lhe é solicitado. Deve-se trabalhar com a criança os elementos
do seu contexto social, para oportunizar-lhe
conhecimentos que existem, do que foi transformado, e que por meio desta ação/reflexão
ela possa dar-se conta de estar num determinado tempo e espaço, tomando consciência
de si própria e das outras pessoas.

O jogo, neste contexto, assume significado especial para elas. A participação do
adulto no jogo deve ocorrer quando a criança solicitar, devendo acontecer de maneira
cuidadosa. Cabe ao adulto compreender e
respeitar cada criança propiciando situações
de desafio, criando dificuldades e problemas
que permitam o desenvolvimento pela diversificação e ampliação de experiências, aprimorando novas formas de relação. O jogo
se destaca como estratégia utilizada pelas
crianças, pois é no ato de jogar-brincar que
ocorrem importantes mudanças no desenvolvimento psíquico.
O jogo configura um caminho de transição para um novo e mais elaborado nível de
desenvolvimento, uma vez que o seu conteúdo é retirado da realidade social. Nele a criança se sujeita às regras de uma dada situação
ou fenômeno e se preocupa extremamente
com a veracidade da ação feita. É por meio
dos jogos que ela poderá pela representação superar seus limites. Nem todo jogo tem
função pedagógica, o que separa um pedagógico de outro de caráter apenas lúdico é
o de provocar aprendizagem significativa e
estimular a construção do conhecimento.
Segundo Porto,
O jogo pode ser um espaço de experiência muito primitivo no qual o comportamento está conectado com o julgamento
da sociedade atual e protegido. Nesse
sentido, o jogo é uma situação frívola e
flexível. A criança pode tentar confirmar o
presente sem esforço. Comportamentos
que não podem ser experimentados sob
pressão funcional podem ser experimentados no jogo. Nesse universo, as crianças podem inventar, criar e testar com
segurança (PORTO, 2003, p.182).

Diante desta realidade, cabe ao professor promover e enriquecer suas aulas com
jogos e brincadeiras, pois é por meio destes
que a criança irá ampliar seus conhecimentos
acerca de si, dos outros e do meio em que
vive.
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No processo de alfabetização deve-se
considerar o lúdico e as múltiplas linguagens
sendo elas os jogos de imitação, diálogos
com as crianças, linguagem corporal (dança
e teatro), representar algo usando o desenho,
a modelagem e leituras de histórias onde as
crianças possam interpretar o que ouviram,
enfim m o movimento – o ato de brincar.
Por meio de jogos, as crianças podem
mudar a realidade e dar-lhe novos significados, dando-lhe novos significados. As coisas
podem representar coisas diferentes da realidade. A criança deve ter um certo espaço
para que ela possa expandir seu próprio caminho.
Campo da descoberta Segundo Vygotsky (REGO, 2004), o jogo passou por três
fases: imaginação, imitação e dominação.
Toda situação fictícia virá acompanhada de
um código de conduta no desempenho de
papéis sociais, como vendedor, professor e
médico, neste caso, as crianças tentarão desempenhar esse papel por meio da imitação.
Esse esforço permite que ele atue em uma
posição mais alta do que o oponente vê.

A PRÁTICA DOCENTE COMO
MEDIADOR DO PROCESSO DO ENSINO
E APRENDIZAGEM DA CRIANÇA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Profissionais na área da educação utilizam a ludicidade como recurso pedagógico,
pois a utilização de recursos lúdicos, como jogos e brincadeiras, auxilia a transposição dos
conteúdos para o mundo do educador. Nesse sentido, a ludicidade, como elemento da
educação, também é passível de demonstrar
a evolução humana com a base da interação
social. Assim, a ludicidade na educação dá
sequência aos estudos teóricos sobre esse
tema destacando a parte do currículo escolar, a partir da conceituação sobre o jogo, o
brinquedo e a brincadeira (RAU, 2012).

Brincar propicia o trabalho com diferentes tipos de linguagens, o que facilita a transposição e a representação de conceitos elaborados pelo adulto para educadores (RAU,
2012). Nessa perspectiva, é fundamental
que o professor estabeleça uma ponte entre
a sua própria concepção da ludicidade, com
suas vivências, e o conhecimento construído
a partir de um sólido referencial teórico (RAU,
2012).
É fácil perceber como os educandos,
desde cedo, no berçário, até os anos iniciais,
demonstram em suas atitudes, pensamentos
e interações modo que refletem como a juventude está colocada na sociedade. Observa-se
nessa realidade que esses alunos, desde a
mais tenra infância, precocemente são inseridos em situações que requerem responsabilidade, como ajudar a cuidar de irmãos mais
novos, enfrentar as ruas, regras e vivências
familiares. O mais preocupante é que essas
crianças ainda não têm experiência suficiente
para entender e refletir conflitos (RAU, 2012).
Os profissionais que buscam metodologias criativas para desenvolver seu trabalho
na educação infantil e nos anos iniciais do
ensino fundamental vêm observando que as
crianças aprendem quando brincam, pois, a
ludicidade envolve habilidades de memória,
atenção e concentração, além do prazer da
criança em participar de atividades pedagógicas de maneira diferente e divertidas (RAU,
2012).
Assim, na tentativa de se revelar a
aprendizagem do educando com os jogos, as
brincadeiras e a exploração de brinquedos, é
preciso ficar atento à observação do contexto
que envolve a ação das crianças durante a
prática pedagógica da ludicidade. Essa observação envolve a duração e o envolvimento
das crianças nos jogos e evoca a possibilidade de estimular suas potencialidades, como
a criatividade, a autonomia, a criticidade e a
expressão ao desenvolver diferentes formas
de linguagem e também os aspectos cognitivos, afetivos e sociais (RAU, 2012).
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Para Piaget (1976) e Vygotsky (1984)
levam os professores a compreender as atividades lúdicas como parte da vida da criança.
O entendimento sobre a relação entre jogo de
exercício sensório-motor, jogos de regras e o
jogo de construção como um processo contínuo e ao mesmo tempo inter-relacionado,
propicia a compreensão sobre os processos
de desenvolvimento e aprendizagem infantil
(RAU, 2012).
Nessa visão, ao pensarmos em proposições práticas para o tratamento lúdico
como recursos pedagógicos, deve haver a
preocupação com a escolha das atividades,
principalmente com o que o jogo pode proporcionar na intervenção tomando por base
as necessidades dos alunos (RAU, 2012).
Os professores podem considerar também que, no contexto escolar, muitos aspectos podem ser trabalhados por meio da confecção e da aplicação de jogos selecionados,
com os objetivos como: aprender a lidar com
a ansiedade, refletir sobre limites, estimular a
autonomia, desenvolver e aprimorar as funções sensório-motor, desenvolver a atenção
e a concentração, ampliar a elaboração de
estratégias, estimular o raciocínio lógico e a
criatividade (RAU, 2012):
O trabalho pedagógico na educação infantil, atualmente, requer uma abordagem diferente. Isso ocorre porque a criança, desde cedo, é exposta a um número maior e
diversificado de estímulos cerebrais que,
por sua vez, provocam reações diferentes.
Pesquisas têm evidenciado o aluno como
um sujeito que apresenta um desenvolvimento intelectual, afetivo e social precoce.
Isso se deve ao fato de ele estar inserido
em um contexto familiar e educacional diverso do observado em décadas anteriores. Por vezes é emocionalmente imatura
é nas situações de ensino-aprendizagem
apresenta curto período de concentração
(FRIEDMAN, 1996, p.66).

Apesar de a maioria dos professores
concordarem com os avanços da tecnologia,
observando as devidas precauções, esses
profissionais situam os jogos e os brinquedos
eletrônicos como parte integrante dos interes-

ses das crianças atualmente. Por outro lado,
destacam que, muitas vezes, a ausência de
jogos e brincadeiras tradicionais na vida cotidiana escolar e familiar faz com que muitas
crianças apresentam dificuldades motoras,
afetivas e sociais (RAU, 2012).
Nessa perspectiva, analisando a escola, a metodologia e o papel do educador,
percebemos, ainda, que as possíveis intervenções no processo de ensino- aprendizagem
dos alunos por vezes ficam propiciando ao
educador a oportunidade de um pleno desenvolvimento da criança (RAU, 2012).
Segundo os estudos de Almeida (2004),
o processo de construção do saber por meio
do jogo como recurso pedagógico ocorre,
porque, ao participar da ação lúdica a criança
inicialmente estabelece metas, constrói estratégias, planeja utilizando, assim, o raciocínio
e o pensamento. O educador, nesse contexto,
possui o papel de mediador no processo de
ensino-aprendizagem (RAU, 2012).
E que o lúdico é um importante recurso pedagógico para as definições de ações
pedagógicas adequadas a serem estudadas
em cursos de formação de professores. Com
efeitos, a utilização de jogos educacionais é
um meio para estimular as aprendizagens específicas dos alunos (RAU, 2012).
Os relatos dos professores em diferente contexto escolares sobre experiência com
o lúdico apontam que muitos conhecem os
recursos utilizados na prática do jogo de faz
de conta, porém desconhecem os estudos teóricos que fundamentam esse tipo de jogos,
bem como sua importância para o desenvolvimento e a aprendizagem infantil (RAU, 2012).
Muitas vezes, enquanto brincam, as
crianças imitam o cotidiano por meio da expressão das relações familiares e escolares.
Nessas situações, é provável que os professores fiquem surpresos ao descobrirem algumas características da personalidade em
seus alunos que até então desconheciam esclarecendo-se possivelmente determinadas
reações, interações e comportamentos (RAU,
2012).
31 - março/ 2022 - Educar FCE

37

Revista Educar FCE - 52 ª Edição - 31 - Março/ 2022

O LÚDICO PARA O APRENDIZADO DA
CRIANÇA
Brincar é se abrir para coisas novas,
compartilhar o que se sabe com o que se
aprende. O divertido é o elemento mais aparente do brincar. A partir dessa referência, a
criança constrói sua percepção sobre a articulação do lúdico com a educação, ou seja,
sobre a presença na escola, da brincadeira
e do jogo, mas propriamente na escola de
Educação Infantil (EMERIQUE,1999).
Esses são os momentos de diversão,
além de dar a possibilidade de que a criança aprenda enquanto brinca. O lúdico é um
contrapeso ao estudo, caracterizado como
descanso, uma vez que estudar exige atenção, concentração e assim por diante. É um
passatempo, uma distração para as mentes
cansadas em função do árduo trabalho pedagógico (EMERIQUE,1999).
Pensar em aulas mais lúdicas, em uma
linguagem mais próxima da criança, é a sugestão para que o conhecimento seja mais significativo para os pequenos alunos. Brincar é
uma atividade da infância, uma ligação entre a
criança e o adulto, entre a criança e o mundo.
Brincando a criança concretiza em ação: valores, atitudes, comportamentos, de modo que
possa compreender o que passa com ela e
com o mundo a sua volta (EMERIQUE,1999).
Nessa direção, acredita-se que o lúdico pode colaborar no processo do ensino
e aprendizagem, uma vez que pode tornar
a prática pedagógica mais harmônica (com
mais proximidade entre a criança e o professor). O caminho para tornar o aprendizado
mais significativo e constituir uma prática pedagógica mais prazerosa, portanto, mais lúdica (EMERIQUE,1999).

Numa abordagem mais abrangente, o
lúdico poderia, então, ser ocasião de se lidar com a segurança e o incerto, o medo e
a coragem, a perda e o ganho, o prazer e o
desprazer, o sério e o cômico, a objetividade
e a subjetividade, enfim, uma oportunidade
de ensinar e aprender sobre a vida, entendida como um grande jogo em que, como em
todos os demais, estão presentes objetivos,
regras e papéis (SCHWARTZ, 2004).
Embora com diferentes ênfases, todas
as teorias do jogo e brincadeira, desde as
clássicas até mais recentes, apontam para a
importância do lúdico como meio privilegiado
de expressão e de aprendizagem infantil, reconhecendo não haver nada significativo na
estruturação e no desenvolvimento de uma
criança que não passe pelo brincar (RODULFO, 1990).
O jogo são regras e ele cria, como reconhece Piaget (1971): é a atividade lúdica do
ser socializado. Quando livre, ele é, também,
o anti dever, a desobrigação das regras: pois,
quando as regras são violadas, cria-se um
novo jogo (SCHWARTZ, 2004).
Tornando como recreação, o lúdico assume um valor pejorativo sob o ponto de vista
educativo, ou seja, a recreação pressupõe a
vivência de uma atividade seja um jogo, uma
brincadeira, uma história. O lúdico ocupa, na
prática pedagógica dos professores, o lugar
de passatempo, de distração, de descanso
em contraposição à dimensão educativa concentrada nas atividades pedagógicas. (ALVES, 2009).

Superando uma visão que opõe a criança ao adulto, o sério ao lúdico, o brincar ao
estudar, a fantasia à realidade, o lazer ao trabalho, os aparentemente contrários, para assumir uma perspectiva dialética, na qual os
tipos dos opostos passam a ser encarados
como complementares, ambivalentes, com já
tivemos a oportunidade de apontar (EMERIQUE,1999).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao brincar, a criança tem a oportunidade de organizar seu mundo de acordo com seus
próprios passos e fazer melhor uso de seus recursos. Brincar é uma necessidade humana. Ao
brincar, ele pode aprender mais profundamente, pode tornar seus pensamentos mais flexíveis,
pode criar e reproduzir seu próprio tempo e espaço, pode se adaptar melhor às mudanças
na vida real e pode se integrar ao novo.
Por meio de atividades diferenciadas a criança pode desenvolver várias habilidades,
explorar e refletir sobre a cultura da vida real, integrar e questionar regras e papéis sociais ao
mesmo tempo. Pode-se dizer que as atividades de entretenimento transcendem a realidade
e mudam a realidade por meio da imaginação.
Brincadeiras e jogos são os elementos básicos para que o aprendizado se torne divertido, proporcione diversão no processo de aprendizagem e promova a prática pedagógica em
sala de aula. Além de auxiliar na educação dos filhos, a educação lúdica também traz muitos
benefícios às crianças, pois proporciona prazer, criatividade e coordenação motora, além de
estimular sua capacidade de aprendizagem.
Conclui-se que brincar é uma excelente oportunidade para mediar entre o aprendizado
e o prazer. A inserção de tais recursos pedagógicos no ensino é uma excelente oportunidade
para o avanço da educação no Brasil. Portanto, é necessário que os educadores possam
inserir um aspecto indispensável da tríplice relação entre educação e alunos como recurso
didático necessário à educação e à aprendizagem. Portanto, devemos estar cientes da importância da pedagogia lúdica, pois ajuda as crianças a descobrirem o lúdico em sala de aula e
a desenvolverem suas habilidades físicas e cognitivas de forma criativa e cultural.
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A INTERDISCIPLINARIDADE NA AÇÃO PEDAGÓGICA DO
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO DE SÃO PAULO
RESUMO: O presente estudo aborda a interdisciplinaridade na prática pedagógica dos professores
de Educação Física da rede municipal de São Paulo . Trata-se de uma pesquisa realizada nesta
rede de ensino, local onde procurei compreender, a partir dos professores de Educação Física,
como eles constroem sua prática docente orientada por um projeto político pedagógico que
prevê um ensino interdisciplinaridade como eixo norteador. A metodologia utilizada é do tipo
bibliográfico, análise de documentos em profundidade , possibilitando uma análise desde a
perspectiva sobre o trabalho interdisciplinar na escola. O processo analítico revelou que os
professores de Educação Física, apresentaram dificuldades em lidar com a prática interdisciplinar
tanto no cotidiano de suas aulas quanto no conjunto das relações que são estabelecidas com os
outros professores do coletivo docente. Essas dificuldades decorrem de limitações que surgem
desde a formação profissional, que enfatiza o ensino esportivo e a transmissão de conhecimentos
técnico-instrumentais, compondo, assim, o imprinting cultural dos professores de Educação Física;
a estrutura física e a estrutura curricular da escola que não demonstra ter se alterado de forma
significativa para possibilitar ações interdisciplinares, constituindo-se numa cultura escolar presa
a parâmetros disciplinares e fragmentadores de conhecimentos.

Palavras-chave: Educação Física Escolar; Prática Pedagógica; professores; Interdisciplinaridade.
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INTRODUÇÃO

E

ste estudo lança um olhar sobre a prática pedagógica dos professores de Educação Física da Rede Municipal de Ensino de São Paulo e sua relação com o ensino interdisciplinar, levando em consideração a perspectiva dos atores envolvidos
nesse contexto educativo.
A escolha desse tema, feita de forma intencional, surge a partir de minhas inquietações
profissionais. A prática pedagógica do professor de Educação Física no ensino escolar é de
meu interesse, pois, exercendo a docência em escolas públicas , pude acompanhar, a partir
de sua estrutura interna, quão complexas são as relações estabelecidas dentro desse contexto.
Tanto no contato professor-aluno quanto no contato professor-professor busquei soluções para
qualificar o processo educacional e, na intenção de não ficar alheio aos fatos que acontecem.
A preocupação excessiva dos professores de Educação Física com o ensino dos esportes e a aparente distância que mantêm com os objetivos que o coletivo docente das escolas
deve atender para integralizar uma proposta pedagógica, me fez entender que, embora pertencendo à grade curricular das escolas, a Educação Física se constitui em uma disciplina à
parte, desconexa, desintegrada das demais.
Um dos símbolos dessa desintegração é descrito por Molina Neto (1998), quando se
refere ao isolamento dos professores de Educação Física na utilização de uma sala específica,
afastada dos demais membros do coletivo docente.
Verificar a interdisciplinaridade na prática dos professores de Educação Física escolar,
no município de São Paulo, parte do pressuposto de que existe uma dicotomia no ambiente
escolar.
Enquanto a Educação Física lida com o corpo, outras disciplinas se encarregam de
atender às necessidades da mente, do cognitivo (o que reforça a dicotomia ainda tão presente
nas escolas entre corpo/mente em pleno século XXI). O presente estudo procura compreender
as estratégias utilizadas pelos professores integrantes de uma instituição pública de ensino
que busca alternativas através de uma nova forma de olhar o ensino, adotando o ensino por
ciclos de formação que viabiliza uma prática interdisciplinar como eixo orientador das práticas
pedagógicas materializadas em um projeto pedagógico inovador, oposto aos projetos educacionais convencionais, constituído sobre bases disciplinares. Usa-se o conhecimentos, Morin
(1996, 2000, 2001, 2002), Santomé (1998), Zabala (2002), Fazenda (2001, 2003), Japiassu
(1992, 1996), Hernández (1998), entre outros.
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A AÇÃO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
FÍSICA
Analisar a ação do professor de Educação Física sob a perspectiva de um trabalho
interdisciplinar também significa entender o
seu envolvimento com todo o coletivo docente da escola que faz parte, tanto no planejamento dessa ação interdisciplinar quanto na
própria ação pedagógica integrada com o
objetivo de atender as necessidades de ensino-aprendizagem identificadas na proposta
pedagógica.
Assim sendo, o objetivo geral desta investigação é compreender o desenvolvimento da interdisciplinaridade na prática docente
dos professores de Educação Física, como
parte integrante da Proposta Pedagógica do
Ensino por Ciclos na Rede Municipal de São
Paulo.
De que modo os professores de Educação Física desenvolvem sua prática pedagógica, tendo como referência a proposta
de trabalho interdisciplinar explicitada pelos
princípios do projeto político- pedagógico da
escola por ciclos desenvolvido pela Rede Municipal de Ensino de São Paulo.

REFLETINDO SOBRE UM
NOVO PARADIGMA PARA O
CONHECIMENTO: FRAGMENTAÇÃO E
INTERDISCIPLINARIDADE
A abertura ao mundo revela-se pela curiosidade, pelo questionamento, pela exploração, pela investigação, pela paixão de
conhecer. Manifesta-se pela estética, pela
emoção, pela sensibilidade, pelo encantamento diante do nascer e do pôr-do-sol,
da lua, da avalanche de ondas, das nuvens, das montanhas, dos abismos, da
beleza dos enfeites naturais dos animais,
do canto dos pássaro; e essas emoções
vivas estimulam a cantar, desenhar, pintar.
Incita todos os começos (MORIN, 2002b,
p.40).

Um dos eixos deste estudo é a análise
de alguns autores sobre a interdisciplinaridade, que a consideram uma pretensa solução
dos problemas gerados pela fragmentação

do mundo, promovida, fundamentalmente,
pela ciência moderna orientada pelo pensamento cartesiano.
Embora sejam realizados esforços para
superar esse pensamento parece que, passados dois séculos de dominação desta forma
de pensar o mundo, não ocorreram mudanças
significativas. O mundo continua regido pela
complexidade necessária ao entendimento
dos acontecimentos do mundo.
A visão de Descartes sobre o mundo
é anunciada em seus princípios descritos no
discurso sobre o método. Além de orientar
um pensamento fragmentador para a solução dos problemas, Descartes, mediante seu
modelo de racionalidade, entende o homem
como um ser que “conhece” as coisas do
mundo através do pensamento (intelecto)
sem a interferência da sensibilidade (emoção). Seu pensamento racionalista também
promoveu uma dicotomia corpo/mente (entre
outras dicotomias) como partes integrantes
de esferas separadas, privilegiando o mundo
das ideias e da razão em detrimento de sua
manifestação material:
O paradigma cartesiano separa sujeito e
objeto, cada qual na sua esfera própria:
a filosofia e a pesquisa reflexiva, de um
lado, a ciência e a pesquisa objetiva, de
outro. Esta associação atravessa o universo de um extremo ao outro: sujeito/objeto,alma/corpo,espírito/matéria,qualidade/
quantidade,liberdade/determinismo,sentimento/razão (MORIN, 2002a, p.26).

Soma-se ao pensamento cartesiano o
modelo mecanicista proposto por Newton.
Tudo pode ser pensado numa lógica mecânica de funcionamento. Nessa visão mecanicista, originada em Descartes e desenvolvida
por Newton, o mundo é comparado a um relógio, ou a uma máquina perfeita, composta por partes que isoladamente garantem o
seu funcionamento e que é governada por
leis matemáticas exatas (CAPRA, 1982). É
estabelecida, assim, a crença na certeza do
conhecimento,
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Tendemos a viver num mundo de certezas, de solidez perceptiva não contestada,
em que nossas convicções provam que
as coisas são somente como as vemos
e não existe alternativa para aquilo que
nos parece certo. Essa é nossa situação
cotidiana, nossa condição cultural, nosso
modo habitual de sermos humanos (MATURANA e VARELA, 2003, p.22).

A influência do paradigma cartesiano-newtoniano, inaugurado no século XVIII, reflete uma visão especializada do mundo em
que o homem se vê à parte do mundo, da
natureza, como parte desconectada, isolada.
O homem está na natureza, nela interfere e
dela se utiliza numa relação exploratória . Está
prescrito, a partir daí, um projeto de cunho
técnico científico para o homem.
As disciplinas científicas são produtos
desta ordem racional que nos impulsionou
a ver as coisas de maneira fragmentada. É
certo que o conhecimento científico organizado dentro dessa perspectiva de ver o mundo
possibilitou ao homem realizar grandes descobertas; no entanto, promoveu, paralelamente, certo número de aspectos negativos, que
só aparecem como inconvenientes secundários ou subprodutos menores (MORIN, 2006).
Nessa ótica, os conhecimentos são reduzidos às suas partes e a soma das partes
é capaz de demonstrar o todo das quais são
integrantes. Em oposição a essa forma de
conceber o mundo, Morin (1999) sugere o
princípio hologramático, ou seja, “o todo está
nas partes que está no todo” (p.113).
Neste princípio, cada ponto do holograma contém a presença do todo que o contém. Morin (2002a, 2002c) também sublinha
que a inteligência mecanicista que só sabe
separar, fragmenta o mundo em pedaços e
unidimensional iza os problemas que, cada
vez mais, se apresentam multidimensionais,
constituindo-se em uma “inteligência cega”.
Embora essa forma de perceber o mundo lance olhares para o ser humano a partir de um a priori racional, o homem sempre
carregou uma razão sensível, “um modo de
conhecimento que saiba integrar estes parâmetros que são considerados habitualmente

como secundários: o frívolo, a emoção, etc.”
(MAFFESOLI,1999, p.11). Esse autor entende
que mesmo sendo considerada secundária,
em certas épocas, essa sensibilidade da razão está em tempos de emergir como pivô do
qual vai se ordenar toda a vida social.
Nesse ponto, penso que pode ser produtivo fazer referência ao jogo de xadrez
como um recurso metafórico, um jogo que
estou acostumado a jogar em minhas horas
de lazer. Existem programas muito bons que
exercitam a nossa prática para melhor jogar.
Pois bem, quando se joga contra a “máquina”, pode-se constatar que as jogadas dessa
máquina contém um componente unicamente
racional, jogadas baseadas em milhões de
combinações matemáticas e precisas que levam a uma exatidão sem fronteiras para chegar ao objetivo final que é conquistar o Rei do
adversário – neste caso, o humano.
Por outro lado, e sem deixar de levar em
conta a lógica matemática necessária ao desenvolvimento deste jogo, encontra-se o homem. Destaco duas características humanas,
entre outras, que julgo importantes. A primeira
é a busca pela vitória no sentido humano de
prazer.
A satisfação inerente ao humano em
ganhar pelo simples fato de ultrapassar um
desafio imposto que pode promover o gozo
pela vitória ou a tristeza pela derrota se a
tentativa for mal sucedida. A segunda característica que se apresenta neste jogo é o olhar
humano para ele.
Ao contrário da máquina, o homem
percebe uma beleza numa jogada, no posicionamento de certas peças ou no conjunto
delas e, tem- se por satisfeito ao jogar uma
partida considerada excepcional mesmo não
vencendo ao final, ou seja, ao contrário da
“máquina” o homem não é apenas racional.
Fiz referência a este jogo como poderia ter
feito à música, ao teatro e a outras manifestações presentes na cultura do homem.
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Nesse mesmo sentido, Maturana (2002)
entende que a racionalidade está sempre a
serviço de um domínio de ações em que o
homem se move, influenciada por um estado
emocional se opondo, assim, ao pensamento
cartesiano:
Quando mudamos de emoção, mudamos
de domínio de ação. Na verdade, todos sabemos isto na práxis da vida cotidiana, mas
negamos porque insistimos que o que define nossas condutas como humanas é elas
serem racionais (MATURANA, 2002, p.15).

A partir disso, compreende-se outra
lógica para o viver. O pensamento racional
simplificador faz o homem agir de maneira
mecânica/linear, o que impõe um dever ser
que não considera o emocional (característica humana) levando ao entendimento que o
mundo pode ser entendido fragmentado.
Na lógica do pensamento complexo,
considerando-se que está presente uma razão sensível-emocional, torna possível a noção de um estar, estar aqui, presenteísmo que
agora direciona o viver do homem e que o
faz perceber o mundo não mais de maneira
fragmentada. Não mais querer ser feliz, como
um objetivo distante, movido pelo pensamento racionalista, mas simplesmente estar feliz
(viver o momento) reconhecendo o componente emocional que direciona o seu agir. Assim, “elabora-se um modo de ser onde o que
é experimentado com o outro será primordial”
(MAFFESOLI, 1999, p. 12).
Nesse contexto, a busca pelo conhecimento se veste de uma condição afetiva
Torna-se vida. Ultrapassa-se a dimensão de
ter de aprender (condição estabelecida pelo
conhecimento sistematizado, isolado do todo)
para o ser no aprender (novo estado que une
o aprender à condição de ser humano).
Dessa forma, passa-se a vislumbrar
uma sociedade que percebe mais beleza na
incerteza da vida do que numa certeza programada permitindo então que se contemple
um mundo transitório, compreendendo que as
coisas nem sempre seguem uma ordem imutável e restrita e que movimentos de desordem causam desequilíbrios que promovem a
construção de novas ordens.

Essa desordem, segundo Morin (2000),
toma sentido não de destruição, mas de construção, um caos revelador de novas possibilidades. E é nesse sentido que Souza afirma
que,dar um outro rosto para a desordem (mudança ou transformação de algo), significa
compreender que a realidade aparentemente dual e dialética, a oposição ou conjunção
entre uma coisa e outra, transforme-se em
algo que já não é nem uma nem outra coisa,
ao mesmo tempo em que mantém elementos
fundamentais das duas. Assim pode ser também com ideias e com nossas relações com
o outro, caso estejamos dispostos à compreensão (SOUZA, 2002, p. 33).
Através dos autores citados, pode-se
perceber como se constitui o mundo moderno. A visão mecanicista ganha força e se torna o paradigma que determina os rumos do
pensamento coletivo. Esse pensamento mecânico a respeito do mundo faz com que o
homem perceba os problemas de uma forma
puramente racional, afastando, assim, sua dimensão emocional.
No entanto, outra forma de perceber o
mundo já começa a ser vislumbrada e dá indícios de que um novo paradigma esteja surgindo. Nesse novo paradigma, o lado emocional
do homem passa a ser considerado, mostrando que uma visão extremamente racional,
que leva o homem a abandonar o seu lado
emocional, não serve mais. Nesse novo paradigma passa-se a aceitar o mundo das incertezas ao invés de certezas absolutas. É um
paradigma orientado pela integração, junção,
visão sistêmica, holismo, enfim, o paradigma
oposto ao da fragmentação e isolamento do
conhecimento.
As concepções de mundo que se constrói durante a existência refletem-se nas instituições sociais, entre elas a escola. A visão
mecanicista orienta a construção dessa instituição baseada principalmente na formação
de trabalhadores para o modelo industrial, a
seguir expressa.

31 - março/ 2022 - Educar FCE

46

Revista Educar FCE - 52 ª Edição - 31 - Março/ 2022

EDUCAÇÃO FÍSICA : O CONTEXTO DA
ESCOLA
A escola é o local formalmente instituído com a intenção de conduzir os processos
de acesso aos conhecimentos científicos e a
cultura socialmente acumulada. Entende-se,
aqui, que esses conhecimentos não são apolíticos. A escolha de certos conhecimentos em
detrimento de outros ou da forma com que
será conduzido este processo é de suma importância para a produção de um determinado tipo de cidadãos para o mundo (GIROUX,
1990, FREIRE, 1998), uma vez que, pela escola, todos passam ou deveriam passar.
Também representa um local de preparação para o mundo do trabalho (ENGUITA,
1989) no qual se insere um processo de socialização. Esse processo de socialização dos
sujeitos é realizado a partir de um desenho
social preconcebido. Os alunos aprendem os
valores da cultura dominante e a aceitá-los
como padrão de referência normal. Essa aceitação constitui uma cultura de submissão.
O perfil racionalista em que a escola é
desenhada se insere no contexto do pensamento moderno em que, a partir deste, estruturam-se as instituições sociais que, posteriormente, são potencializadas a partir da
construção do modelo industrial.
Neste modelo estabelece-se um projeto
de homem racional direcionado a um desenvolvimento tecnocientífico que invade os setores de trabalho impulsionado pela Revolução
Industrial. Dentro das indústrias são colocados obstáculos para que os trabalhadores
não participem dos processos de tomada de
decisões e do controle empresarial. Neste
contexto, o homem que pensa ou executa o
trabalho intelectual é separado daquele que
executa o trabalho manual (SARUP, 1986).
É o modelo fordista taylorista e sua política
fragmentária que invade a indústria e a vida social (SANTOMÉ, 1998). Respeitando esta visão,
o homem passa a realizar atividades fragmentadas e mecânicas, não possuindo a dimensão do
todo que constitui seu trabalho. Chaplin (s/d), no
filme Tempos Modernos, ilustra, de forma crítica
e bem humorada, esta situação.

Esse modelo de sociedade industrial é
adaptado ao espaço escolar, influenciando a
organização curricular da escola que privilegia o fracionamento dos conhecimentos e da
própria estrutura das escolas, com o objetivo
de atender aos anseios de uma sociedade
vinculada a um modelo instituído de relações
de produção capitalista originado a partir da
Revolução Industrial, em que a instituição
escolar se direciona ao preparo de sujeitos
para o mercado de trabalho (ENGUITA, 1989;
SANTOMÉ, 1998; SARUP, 1986).
Segundo Sarup (1986),
A correspondência do modelo de ensino nas escolas com o modelo capitalista
é um método de disciplinar as crianças
das classes operárias, produzindo uma
população adulta subordinada. Sendo
assim, “o principal papel da educação
é a produção de uma força de trabalho
adequada num sistema de produção hierarquicamente controlado e estratificado
em classes” (SARUP, 1986, p. 150).

No currículo estruturado para o cotidiano escolar, o ensino é apresentado como
um conjunto de disciplinas que conduzem os
seus saberes específicos por profissionais
(especialistas) habilitados e certificados para
ensinar determinados saberes e, dessa forma,
consolida-se o processo de escolarização.
Esse modelo ganha visibilidade nas conhecidas grades curriculares e nos quadros de
horários, expostos na sala dos professores.
Soma-se a isto a forma como são estruturadas as relações espaciais (salas de aula,
direção, secretaria, etc.) e temporais (horário
de entrada e saída, intervalo para o recreio
escolar, etc.)
Os currículos escolares estão formados
por uma soma de disciplinas selecionadas
sobre relativos critérios de importância e organizados sob parâmetros estritamente disciplinares. Seleção que na maioria dos planos
oficiais de estudo do mundo concretiza-se em
um conjunto de disciplinas isoladas em que
se dá uma maior ênfase a umas sobre as
outras, nas quais a estrutura interna de cada
uma delas segue a lógica disciplinar (ZABALA, 2002, p.18).
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Além disso, existe a micropolítica da
escola (BALL, 1994) que interfere na elaboração dos horários, tendo em vista o status
político e epistemológico de cada disciplina.
No interior da escola, considerado pelo autor
um campo de lutas, há uma evidente hierarquia entre as disciplinas, umas sendo consideradas mais “poderosas” que outras. Cita o
autor que entre estas estão as disciplinas de
matemática, línguas e ciências.

A INTERDISCIPLINARIDADE NAS
AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Após as críticas a esse contexto, alguns autores propõem a interdisciplinaridade
como alternativa que leva a um novo entendimento sobre a construção do currículo e da
maneira como são conduzidas as relações
sociais dentro do âmbito escolar. Entendida
não só como uma integração de disciplinas,
mas uma integração de “todos os envolvidos
no processo educativo” (JAPIASSÚ, 1996, p.
49), sua ação sugere uma mudança na forma
das relações mantidas entre estes, lançando
um outro olhar para as relações epistemológicas no interior da instituição escolar.
O conhecimento não é “propriedade”
de disciplinas isoladas e não provém delas.
Torna-se condição para a possibilidade de se
vivenciar a interdisciplinaridade que os integrantes deste processo libertem as amarras
do egocentrismo, do etnocentrismo e de todos
os isoladores que hierarquizam e impedem
que a relação movida pelo estar junto solicite.
A todo conhecimento deve ser reconhecida
importância. Como diz Morin (2002b), tanto
o saber simbólico/mitológico/mágico quanto o racional/lógico/empírico compõem uma
dialogicidade que faz parte dessa construção.
Neste mesmo sentido, o entendimento
de Freire (1998) e Pérez Gómez (1998) quando consideram a importância de resgatar a
experiência dos alunos, de suas vidas, de sua
cultura, para impulsionar as relações educacionais no âmbito da escola.

Pérez Gómez (1998) afirma que o cruzamento do conhecimento “vulgar” ou experiencial do aluno com o da cultura acadêmica
lhe permitirá a “reconstrução do conhecimento que adquire em sua vida anterior e paralela
à da escola” (p. 63). Trata-se de uma relação
dialética entre teoria e prática, na escola, que
ultrapassa o conhecimento objetivo e aproxima o ato pedagógico do conhecimento da
vida dos alunos, promovendo, também, uma
aproximação das relações sociais com a comunidade envolvida. A convivência social é
percebida como um dos aspectos que dão
forma ao processo educacional.
Perceber a prática pedagógica das aulas de Educação Física e suas possibilidades
interdisciplinares constitui, ao mesmo tempo,
um desafio por entrar em um terreno novo e
um sentimento de satisfação pelas descobertas que fui colecionando pelo caminho.
Embora discussões sejam apresentadas desde os anos setenta no Brasil (FAZENDA, 2003), ainda hoje a interdisciplinaridade
representa um desafio em romper com uma
cultura que veio sendo construída de forma
fragmentada, mecânica. A característica mecânica aqui mencionada me leva a perceber
a falta de afetuosidade, sensibilidade que
o homem colocou em suas relações, mesmo estando sempre presente (MAFFESOLI,
1999), mas que não possui prioridade nestas
relações “humanas”.
Assumir essa convivência na escola se
aproxima do que Maffesoli (1999) denomina uma nova estética para o social,
uma outra lógica para as relações: a da
identificação. As identidades são individualistas dão vez à identificação que é
muito mais coletiva, pois, “a cultura do
sentimento é a consequência da atração”
(p. 37).

O objetivo principal é o estar junto, é se
integrar ao outro. Passa a existir um laço de
reciprocidade entre os indivíduos que são movidos pelas afinidades. Não há espaço para
olhar para o outro como diferente e sim como
semelhante, numa “alma coletiva”, em que a
única obrigação é a de “unir-se, ser membro
do corpo coletivo” (MAFFESOLI, 1999, p. 37).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Compreendo, a partir do exposto que, muito mais que buscar uma simples relação entre as disciplinas e seus conteúdos, numa relação matemática, o movimento interdisciplinar
busca a ruptura com a abrupta dicotomia entre o racional e o sensível, entre o conhecimento
objetivo e aquele que pertence à vida dos alunos; busca outra perspectiva para a produção
do conhecimento para além de formas tradicionais, até então utilizadas, que afasta os alunos
(sujeitos) do conhecimento (objeto).
Isto significa resgatar características que fazem do ser humano um ser mais emocional
e apaixonado pelas coisas do saber. Possibilita outra estética no olhar para a educação. Não
a estética inclusa no sentido artístico, mas a integração da emoção, do sensível (Maffesoli,
1999) e no sentido dado por Morin (2002b): “O estado estético é um transe de felicidade, de
graça, de emoção, de gozo e de felicidade”. A estética é concebida não somente como uma
característica das artes, mas no sentido original do termo: “sentir” (p.132).
Passar a compreender a necessária utilização desses conceitos quando se fala em
interdisciplinaridade, conceitos que se opõem ao conceito de interdisciplinaridade como uma
simples união de conhecimentos ou aprendizagens que se situam numa lógica mecânica e
fragmentada. Porém, o prefixo inter, aqui posto, é muito mais profundo. Remete à linguagem,
comunicação, interação com o outro, perceber o outro como legítimo outro na relação, como
anuncia Maturana. A respeito disso diz Souza (2002):
O conhecimento não funda seus alicerces apenas na capacidade cognitiva daqueles que se
propõe a formar equipes ou grupos de trabalho, ou equipes multidisciplinares. A relação dos conhecimentos disciplinares concretiza-se na medida em que há disposições dos participantes de
tal empreitada e estabelecem relações entre si (p.88).

Considero que a interdisciplinaridade, no entanto, não foi um desses pontos. Os professores demonstraram uma dificuldade muito grande em compreender o que seria uma prática
interdisciplinar e o envolvimento nas ações pedagógicas que esse tipo de prática necessita.
A principal causa dessa ausência de prática interdisciplinar é citada como falta de vivência e
a própria prática.
Reconhecem, porém, a sua importância e há a intenção de realizar tais projetos. Um
ponto que chamou a atenção é que os dois projetos viabilizados pelos professores partiram da
Educação Física: projeto Copa do Mundo de Futebol e o projeto envolvendo os jogos olímpicos
como temática. A partir desses projetos, os professores de Educação Física compreendem
que pode haver uma união entre os professores no direcionamento de um trabalho coletivo.
Podem ser trabalhados aspectos culturais dos países: vestimentas, roupas,a localização dos
países, história, entre outros.
A busca da relação dos professores colaboradores com a Educação Física no percurso
de suas vidas escolares e na formação acadêmica foi significativa para compreender as suas
práticas atuais. Identifiquei, nas suas aulas, uma forte influência do modelo de prática, a que
os professores colaboradores estavam habituados a fazer (na escola) ou foram ensinados (na
graduação). Segundo Molina Neto (1997),
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Um avanço significativo compreende –se o espaço disponível para reuniões (JEIF) , que
possibilita encontros entre os professores, um momento de estar junto e trocar idéias. Para
alguns, é o único momento em que estabelecem contato com os outros membros do coletivo
docente da escola. Nesse momento, também são realizados os planejamentos em conjunto.
Porém, na maioria dos encontros, esse espaço é utilizado para assuntos burocráticos,
não sobrando espaço para assuntos pedagógicos. Os encontros de planejamentos ficam reduzidos e os professores de Educação Física comentam que os encontros para planejar ocorrem
nos corredores e na sala dos professores durante os intervalos. Identifiquei, também, que a
reduzida carga horária de alguns professores interfere nas possibilidades de trocas que estes
poderiam fazer. Como, então, realizar um trabalho interdisciplinar, conforme às exigências da
Administração Municipal, a partir da proposta pedagógica do ensino por ciclos.
Finalizando, entendo que este estudo possibilitou compreender mais de perto as relações do professor de Educação Física com o coletivo docente da escola, e dar vez e voz aos
professores de Educação Física que puderam expor suas dificuldades e suas possibilidades
dentro do contexto educacional. representado pela escola municipal de Porto Alegre, que
propõe a interdisciplinaridade, trabalho coletivo e reflexão crítica dos professores. Pessoalmente, este estudo representou a possibilidade de voltar a estudar formalmente e ingressar
no mundo da pesquisa, procurando gerar algumas contribuições que promovam reflexões e
novos debates sobre o tema. Reconheço que representa um conhecimento transitório e inacabado, como o é todo o conhecimento, porém, revela, mesmo que parciais, as dificuldades
e as possibilidades inseridas no tema estudado.
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CULTURAS HÍBRIDAS

RESUMO: O objetivo deste artigo é estudar a “cultura dos imigrantes” que quase sempre remete à
cultura de seu país de origem, desta maneira particularizando o processo de identidade migratória.
Neste ínterim, o trabalho compreendeu entender os fenômenos contemporâneos e as abordagens
e dimensões que este termo compreende (cultura, econômica e política).

Palavras-chave: Cultura; Imigrantes; Migrações; Identidades.
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INTRODUÇÃO
As práticas de significação e os sistemas simbólicos são produzidos a partir da representação. Posicionando-nos como sujeitos, as representações nos permitem produzir significados
que dão sentido à nossa experiência e aquilo que somos. Compreendida como um processo
cultural, a representação produz sistemas simbólicos, tornando possível aquilo que somos e
aquilo no qual poderemos nos tornar: identidades individuais e coletivas, bem como, auxiliam
na construção dos lugares onde o indivíduo pode falar e se posicionar.
De acordo com Cuche (2002), por estar ligada a necessidade de mão-de-obra, os imigrantes eram definidos como “trabalhadores estrangeiros”, dadas às questões que giravam
em torno do trabalho “racionalizado”, perdurando a característica de movimento temporário
até 1974, descobrindo-se, desde então, o aspecto durável da imigração, pois os imigrantes
não voltavam para casa, apesar da crise de empregos. A partir de então, toma-se consciência
que a imigração de trabalho transmutou-se em imigração da população e reunião de famílias.
Do ponto de vista cultural, a expressão “cultura dos imigrantes” remete quase sempre
a cultura de seu país de origem, “esta é uma maneira sutil de negar a particularidade cultural
dos imigrantes em relação a seus compatriotas que ficaram em seu país, uma forma também
de fechá-los em uma identidade imutável” (CUCHE, 2002, p. 228).
Nesta noção, a cultura do imigrante é concebida como uma cultura reificada, um dado
preexistente a qualquer forma de relação social. Um erro decorrente de uma série de confusões, a exemplo dos significados atribuídos a “cultura de origem” e a cultura nacional. Em
geral, o raciocínio feito sobre a cultura do país é como se ela fosse única, ao passo que as
nações deixaram de ser culturas homogêneas. Além disso, deixa-se de analisar a especificidade de cada grupo de imigrantes pertencentes ao mesmo país, bem como, não se analisa
a relação de cada imigrante com a cultura nacional de seu país antes da sua instalação no
país-destino (CUCHE, 2002).
Outro erro sequencial, da noção cultural do imigrante, refere-se à cultura nacional de
origem, pois, geralmente é definida implicitamente como uma cultura imutável, ou então,
como uma cultura que fracamente evolui. Entretanto, os países de origem dos imigrantes são
geralmente detentores de profundas mudanças que abrangem o campo econômico, social e
consequentemente, cultural,
O imigrante não pode ser então o representante da cultura de seu país nem mesmo de sua comunidade particular original, pois se encontra fora da evolução (sobretudo cultural) do país e de sua
comunidade. Apesar de seus esforços para continuarem fiéis à sua cultura, os imigrantes estão
sempre afastados da cultura que se estabelece depois de sua partida (CUCHE, 2002, p. 229).

Desde o momento em que os imigrantes se fixam com suas famílias no país que os
recebe, todas as dimensões da sua existência passam a ser consideradas, rompendo com
as analogias de que os imigrantes não passam de uma força suplementar de trabalho.
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Por manifestarem certas particularidades, as populações de imigrantes despertam nos
poderes públicos preocupações sobre como inseri-los na vida local e nacional do país acolhedor. Tais medidas dizem respeito à constatação da cultura do imigrante ser depreciada,
dominada no conjunto da sociedade acolhedora, uma cultura que não é mais uma cultura
(CUCHE, 2002).
A compreensão destas particularidades perpassa pela construção de um sentido identitário situado pelo sujeito. Durante essa construção são postas interações, reconstruções e
verbalizações com um “estrangeiro” que não é íntimo do sujeito de um “mundo vivido”. A
linguagem “veicular” desse “estrangeiro”, então, é tomada como um empréstimo sobre àquele
registro de discurso e de argumentos que serviam como suporte a uma lógica discursiva, ora
compreensível para o interlocutor que não era próximo desse “estrangeiro”, mas o qual esse
“estrangeiro” quer convencer (DUBAR, 2009).
O real sentido da questão identitária está sendo extensamente discutida na teoria social, devendo-se, para tanto, ao declínio das velhas identidades que por muito tempo foram
estabilizadoras do mundo social. Novas identidades surgiram, a partir de então, revelando a
existência de uma “crise de identidades” como um processo identitário mais amplo que desloca as estruturas centrais de uma sociedade moderna e abala as referências que ancoram
os indivíduos na estabilidade do mundo social (HALL, 2010).
Dessa forma, é nas relações sociais – e no cotidiano - que conhecimentos socialmente
estruturados e culturalmente aceitos irão condicionar as elaborações individuais e estas, vice-versa, contribuirão socialmente, constituindo um movimento duplo e recíproco.
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CULTURAS HÍBRIDAS – UMA ANÁLISE
DA LITERATURA
A cultura do imigrante é concebida
como uma cultura híbrida, um dado preexistente a qualquer forma de relação social. Um
erro decorrente de uma série de confusões, a
exemplo dos significados atribuídos a “cultura
de origem” e a cultura nacional. Em geral, o
raciocínio feito sobre a cultura do país é como
se ela fosse única, ao passo que as nações
deixaram de ser culturas homogêneas. Além
disso, deixa-se de analisar a especificidade
de cada grupo de imigrantes pertencentes
ao mesmo país, bem como, não se analisa
a relação de cada imigrante com a cultura
nacional de seu país antes da sua instalação
no país-destino (CUCHE, 2002).
Situada no enfraquecimento do modelo
de estado-nação, da extensão da integração
política supranacional, bem como na globalização da economia, Cuche (2002) aponta
que, a problemática identitária, na década de
cinquenta, nos Estados Unidos, pesquisadores em Psicologia Social já conceituavam a
identidade cultural ao analisar problemas de
interação com imigrantes. Na época, a identidade cultural era vista como imutável e determinante da conduta dos indivíduos, tornando-se um pensamento ultrapassado à luz das
teorias que veem a identidade como um dado
independente do contexto relacional.
A identidade não estava no centro do
debate sociológico, tratando-se, outrora, de
um objeto de mediação filosófica. Entretanto,
na atualidade, a identidade é o assunto do
momento, linhas teóricas concentram-se em
encontrar ou construir uma identidade para
homens e mulheres quer seja individual, separadamente, ou conjuntamente em forma de
grupos. A ideia de identidade não foi naturalmente gestada pela experiência humana,
não surgiu como um fato auto evidente. Ela
chegou como uma ficção, identificou-se num
fato, num dado, nascera de uma crise do pertencimento e desencadeou o “deve” e o “é”,
recriando uma nova realidade diante dos padrões estabelecidos (BAUMAN, 2005),

De maneira mais precisa, a recente
“moda” da identidade é o prolongamento
do fenômeno da exaltação da diferença
que surgiu nos anos setenta e que levou
tendências ideológicas muito diversas e
até opostas a fazer a patologia da sociedade multicultural, por um lado, ou,
por outro lado, a exaltação da ideia de
“cada um por si para manter a identidade
(CUCHE, 2002, p. 177).

As grandes interrogações sobre a identidade perpassam pela questão cultural. Existe um desejo em se ver cultura em tudo, inclusive nos traços do indivíduo. Entretanto, não
se pode confundir a noção de cultura com a
identidade cultural. A cultura partiria da dependência, em grande parte, dos processos
inconscientes, em última instância, existiria
sem consciência da identidade. A identidade
remete a uma vinculação necessariamente
consciente, com base em oposições simbólicas (CUCHE, 2002).
De acordo com Bauman (2005, p. 30):
Quando a identidade perde as âncoras
sociais que a faziam parecer natural, predeterminada e inegociável, a identidade
torna- se cada vez mais importante para
os indivíduos que buscam desesperadamente um “nós” a quem possam pedir
acesso (BAUMAN, 2005, p. 30).

Existe uma estreita relação entre a concepção de cultura e a concepção de identidade cultural. Entre aqueles que integram
a cultura como uma “segunda natureza”, da
qual somos herdeiros, concebem a identidade como um dado que marcaria o indivíduo
de maneira quase indelével. Desse ponto de
vista, a identidade cultural remete-se necessariamente ao grupo original no qual o indivíduo
vincula-se (CUCHE, 2002).
Quanto às raízes, segundo o pensamento comum das origens, aquilo que definiria o
indivíduo de maneira autêntica estaria representado na genética do indivíduo, servindo de
apoio para idealizar o enraizamento da vinculação cultural à naturalização.
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Seria a identidade preexistente ao indivíduo, sendo este portador de uma única
alternativa que seria aderi-la, sobre o risco de
se tornar um “desenraizado”, estando impossibilitado de evoluir individualmente, sendo
seu grupo destituído de qualquer influência
(CUCHE, 2002).
Quanto à hereditariedade biológica,
Cuche (2002, p. 178) esclarece:
O indivíduo, devido a sua hereditariedade
biológica, nasce com os elementos constitutivos da identidade étnica e cultural,
entre os quais, os caracteres fenotípicos
e as qualidades psicológicas que dependem da ``mentalidade", do “gênio” próprio do povo ao qual ele pertence. A identidade repousa então em um sentimento
de “fazer parte” de certa forma inato. A
identidade é vista como uma condição
imanente do indivíduo, definindo-o de maneira estável e definitiva (CUCHE, 2002,
p. 178).

Com efeito, em uma abordagem culturalista, a ênfase atribuída à herança biológica
deixa de ser considerada uma determinante,
colocando a herança cultural como o centro
das atenções. Nessa abordagem, o indivíduo
passa a interiorizar os modelos culturais que
lhes são impostos, até se identificar com o
grupo de origem, permanecendo a identidade
preexistente ao indivíduo (CUCHE, 2002).
A identidade e a diferença não são seres da natureza, pertencem à cultura e aos
sistemas simbólicos que as compõem, são
compreendidas no liame dos sistemas de
significação nos quais ganham vida. Ambas,
seriam sistemas de significação, feitas de estruturas instáveis que produzem símbolos e
discursos que as definem (SILVA, 2011).
Com base nos processos identitários
construídos ao longo da história social, Hall
(2010, p. 13) nos afirma que,

A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia.
Ao invés disso, à medida em que os sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, somos confrontados
por uma multiplicidade desconcertante e
cambiante de identidades possíveis, com
cada uma das quais poderíamos nos
identificar – ao menos temporariamente
(HALL, 2010, p. 13).

A identidade é algo formado ao longo
do tempo, não se trata de algo inato, mas dos
processos inconscientes existentes em nossa
consciência no momento do nosso nascimento. A identidade está sempre incompleta, em
processo, sempre sendo formada, pois, sempre existe algo a se imaginar, a se fantasiar.
A identidade não surge da plenitude da identidade que já se encontra dentro de cada um
de nós, mas pela falta de inteireza que é preenchida pelo nosso exterior, ao interagirmos
com os outros e imaginarmos como somos
vistos pelos outros (HALL, 2010).
Tratar de identidade também é uma
questão de linguagem. Projetar-se sobre o
outro ou identificar-se com o outro é ir além
de identificar-se ou ser identificado. A identificação pressupõe a nomeação de classes,
de objetos, categorias, fenômenos, tipos de
processos, entre tantas outras formas que
ganham sentido, forma e corpo aos olhos
humanos. Haja visto, a linguagem não deve
ser compreendida como uma rotulação, nem
muito menos uma “superestrutura”, ou ainda
uma caixa preta pelo sociólogo, ela precisa
ser vista como um componente maior que a
subjetividade, para que assim, possa servir
de mecanismo identificatório do constructo
do sujeito (DUBAR, 2009).
Assim, a “crise de identidade” é vista
como um processo amplo de mudança que
desloca as estruturas e abala os quadros
referenciais dos indivíduos no mundo social
(HALL, 2002). “As velhas identidades, que
por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas
identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito unificado” (HALL, p. 7).
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Poder-te-emos dizer que no mundo
moderno, uma das principais fontes de identidade é a cultura nacional em que nascemos. Pensamos na cultura nacional como
se ela fosse essencial para justificar a nossa
natureza, porém, é preciso evocar que não
nascemos com a identidade nacional, mas
que formamos e transformamos tais “coisas”
identitárias no interior de cada representação.
Ao produzir sentidos os quais podemos nos
identificar, como as histórias sobre a nação,
memórias que servem como conexão entre
seu presente e passado e imagens da própria construção da nacionalidade, as culturas
nacionais, assim, constroem-se identidades
(HALL, 2006).
Destarte, optar por uma abordagem puramente objetiva ou puramente subjetiva sobre a questão da identidade seria se colocar
em um impasse. Tamanho posicionamento
implicaria na afirmação da identidade em um
momento e a repreensão em outro, visto que
“a identidade se faz no interior de contextos
sociais que determinam a posição dos agentes e por isso mesmo orientam suas representações e escolhas” (CUCHE, 2002, p. 182).
De acordo com Barth (1995) a alternativa objetivismo/subjetivismo pode ser ultrapassada a partir do entendimento da identidade
enquanto fenômeno que ordena as relações
entre os grupos sociais. Isso porque a identidade seria uma construção na relação criada
entre grupos opositores que estão em contato, um modo de categorização que um grupo
utiliza para realizar suas trocas.
Segundo Santos (1985), os elementos
do espaço se sujeitam a variações por quantidade e qualidade. Sendo assim, os elementos
espaciais são entendidos como variáveis. A
cada contexto, cada situação muda seu propósito, seu norte no sistema espacial e o valor
de cada um está relacionado com os demais
elementos. Isso significa que as variáveis do
espaço modificam o movimento do tempo
histórico.

Em Espaço e método (2006), o território não é conceituado. A expressão conceito
geralmente traduz uma abstração da observação de fatos particulares que fazem parte
da formação do espaço e não do território. O
território, como recorte espacial, está presente no espaço e no espaço no território, num
movimento dialético. Sobre os traços culturais
de um grupo que o diferencia dos demais
em contexto identitário Santos (2008, p.182)
acrescenta:
Também, para definir a identidade de um
grupo, o importante não é inventariar seus
traços culturais distintivos, mas localizar
aqueles que são utilizados pelos membros do grupo para afirmar e manter uma
distinção cultural. Uma cultura particular
não produz por si só uma identidade diferenciada: esta identidade resulta unicamente das interações entre os grupos e
os procedimentos de diferenciação que
eles utilizam em suas relações (SANTOS,
2008, p. 182).

Existe uma ligação entre identidade e
alteridade ao passo que ao se identificar, o
indivíduo se diferencia ao mesmo tempo. A
identidade é sempre resultante de um processo de transformação em face de uma situação
relacional, sendo ainda relativa e evolutiva de
acordo com a situação relacional, principalmente em contextos de mudança, por isso a
identidade também pode conter em seu conceito operatório um processo de identificação,
pois não há identidade em si e muito menos
unicamente para si (GALISSOT, 1987).
Afinal de contas, perguntar “quem você
é” só faz sentido se você acredita que possa
ser outra coisa além de você mesmo; só se
você tem uma escolha, e só se o que você escolhe depende de você; ou seja, só se você tem
que fazer alguma coisa para que a escolha seja
“real” e se sustente (BAUMAN, 2005, p. 25).
De acordo com Giddens (2002), a auto
identidade surge como a identidade do “eu”,
um tanto amorfo e que não deve referir-se
meramente a um fenômeno que persiste no
tempo, como a maneira em que os filósofos
rotulariam os objetos ou coisas como “identidades”.
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Ainda segundo Giddens, (2002, p. 54):
“A auto identidade não é algo simplesmente
apresentado, como resultado das continuidades do sistema da ação do indivíduo, mas
algo que deve ser criado e sustentado rotineiramente nas atividades reflexivas do indivíduo”. Diferentemente do eu como fenômeno
genérico, a “identidade” do eu remonta uma
consciência relativa, tratando-se de uma “autoconsciência” “de que” do indivíduo consciente.
Falar sobre à auto identidade, é discursar sobre a não existência de um traço distintivo ou de uma pluralidade de traços que o
indivíduo venha a possuir, é o eu compreendido reflexivamente pela pessoa em termos
biográficos de acordo com Giddens (2002,
p. 54), pois:
A identidade ainda supõe a continuidade
no tempo e no espaço: mas a auto identidade é essa continuidade reflexivamente interpretada pelo agente. Isso inclui o
componente cognitivo da personalidade
[personhood]. Ser uma "pessoa" não é
apenas ser um ator reflexivo, mas ter o
conceito de uma pessoa (enquanto aplicável ao eu e aos outros). O que se entende
por "pessoa" certamente varia nas diferentes culturas, embora haja elementos dessa noção que são comuns a todas elas.
A capacidade de usar "eu" em contextos
diferentes, característica de toda cultura
conhecida, é o traço mais fundamental
das concepções reflexivas da personalidade (GIDDENS, 2002, p. 54).

Ainda sobre a auto identidade Giddens
(2002, p. 139) reitera:
Os mecanismos de desencaixe invadem
o coração da auto identidade; mas não
"esvaziam" o eu: simplesmente removem
apoios anteriores em que se fundava a
autoidentidade. Melhor: permitem (em
princípio) que o eu alcance maior domínio sobre as relações e contextos sociais
incorporados reflexivamente na forja da
auto identidade do que era previamente
possível (GIDDENS, 2002, p. 139).

Tão logo, os membros de um grupo não
estariam definitivamente vinculados a questão
cultural do grupo, seriam os próprios membros de um grupo os atribuidores de uma
significação a esse vínculo relacional, visto
que a identidade se constrói e se reconstrói
de forma dinâmica no interior das trocas sociais (BARTH, 1995).
Para Bauman (2005) enquanto a ideia
de pertencimento for o seu destino, a ideia
de ter uma identidade não ocorrerá, tendo
em vista a ocorrência de uma condição sem
alternativa. Para o autor, a ideia de uma identidade passa a ser materializada com base
na realização de uma tarefa que possa ser
repetida vezes e vezes e não por se efetuar
uma única tarefa. Em uma época líquida-moderna, presenciamos a fragmentação mal coordenada do mundo em nossa volta, nossas
individualidades são fatiadas numa sucessão
de episódios, poucos são capazes de evitar
a travessia por mais de uma comunidade de
princípios e ideias,
Estar total ou parcialmente “deslocado”
em toda parte, não estar totalmente em
lugar algum (ou seja, sem restrições e
embargos, sem que algum aspecto da
pessoa “se sobressaiam” e sejam vistos por outras como estranhos), pode
ser uma experiência desconfortável, por
vezes perturbadoras. Sempre há alguma
coisa a se explicar, desculpar, esconder
ou, pelo contrário, ressaltadas e tornadas
mais claras (BAUMAN, 2005, p. 19).

Segundo o olhar de Bauman (2005) as
identidades são flutuantes, cujas flutuações
podem ser por nossa escolha, enquanto outras identidades atribuídas a nós, são frutos
das pessoas que estão à nossa volta, por
isso, a vigilância torna-se constante pela defesa da própria flutuação. A identidade se revela
como algo que se inventa e não se descobre,
como alvo de um objetivo, como algo que ainda precisa ser construído, lutado e protegido.

31 - março/ 2022 - Educar FCE

60

Revista Educar FCE - 52 ª Edição - 31 - Março/ 2022

Nas ciências sociais, a identidade cultural caracteriza-se por sua polissemia e fluidez
(CUCHE, 2002). É notável que se o estudo for
realizado na mais tenra idade, maiores serão
as possibilidades de percepção e valoração
da cultura de um povo e respeito à diversidade e auto aceitação de um grupo marginalizado pela sociedade.
A construção da identidade de um indivíduo se dá pela des(construção) do que
a criança possa ouvir ou ler, então há de se
considerar que o estudo de obras literárias a
fim de colocar em prática estas propostas só
se tornarão possíveis se ao lado e ao redor
dela tivermos o olhar de alguém que dê sentido a esta leitura e que considere que essa
parcela construir e constrói história.
É sob este olhar que os estudos aprofundados diferenciam a identidade e alteridade de um povo sob o olhar também de obras
literárias que possibilitam o estudo em sala
de aula, com alunos de olhares infantis sim,
mas que podem muito bem conhecer e reconhecer a cultura enraizada no país de origem.
Ao mesmo tempo, a cultura impregna
todas as atividades urbanas e também a territorialidade, que é a forma de comunicação
dos residentes com o entorno com seu grupo,
e nos dá a consciência da pertinência a um
lugar. Por fim, os deslocamentos migratórios
muitas vezes agridem o indivíduo, “roubando-lhes” a territorialidade, levando-os ao estranhamento simbólico. Desta forma, “desterritorialização e desculturalização" são processos
sociais que se desencadeiam dialeticamente, portanto o migrante, no novo ambiente,
“perde” e “doa” nova cultura, novo quadro de
vida. O território, pois, mais do que o espaço
físico, é identitário, da memória, um “Lugar”.

Na construção do espaço urbano, a
partir do estabelecimento migratório, o espaço é marcado pela presença das “idades da
história”, um território que se apresenta plural
em uma paisagem diversa encontrada nas
ruas, bairros, edifícios e em seus habitantes.
As ondas migratórias somam e adensam um
constante movimento em camadas heterogêneas de contínua transformação (PAIVA,
2013).
Visto por um outro ângulo, a mobilidade
humana não pode ser resumida às determinações estruturais mais amplas, por muitas
vezes, a mobilidade surge como resposta a
questões cotidianas, na subjetividade, nos
sonhos e nas utopias dos indivíduos ou dos
grupos sociais que optam pelo deslocamento. Sabendo que o modelo de deslocamento
constitui-se e transforma-se ao longo da história, as ausências explicativas desse fenômeno no tempo presente, instiga-nos a uma
compreensão mais profunda no bojo das
migrações contemporâneas e como elas se
revelam (PAIVA, 2013).
Assim, a cidade capitalista industrial
acaba por dissimular a desigualdade, tentando isolar suas partes vergonhosas, afastando
moradias populares para longe, evitando até
caminhos em sua direção ou maquiando-os.

Institui-se, pois, um sistema de recompensas diferenciais para localizações espaciais diversas. Isso se aplica aos que apresentam mobilidade socioespacial, aos que
migram e aos que não migram. Por isso é
inegável a relação entre renda, classe social,
lugar, etnia e a ocupação desigual do espaço
urbano.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Existe uma estreita relação entre a concepção de cultura e a concepção de identidade
cultural. Entre aqueles que integram a cultura como uma “segunda natureza”, da qual somos
herdeiros, concebem a identidade como um dado que marcaria o indivíduo de maneira quase
indelével. Desse ponto de vista, a identidade cultural remete-se necessariamente ao grupo
original no qual o indivíduo vincula-se.
Quanto às raízes, segundo o pensamento comum das origens, aquilo que definiria o
indivíduo de maneira autêntica estaria representado na genética do indivíduo, servindo de
apoio para idealizar o enraizamento da vinculação cultural à naturalização.
Seria a identidade preexistente ao indivíduo, sendo este portador de uma única alternativa que seria aderi-la, sobre o risco de se tornar um “desenraizado”, estando impossibilitado
de evoluir individualmente, sendo seu grupo destituído de qualquer influência.
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A MÚSICA NA EDUCAÇÃO ESCOLAR

RESUMO: Este trabalho contribui para refletir sobre o recurso da música para o desenvolvimento
dos alunos na educação escolar. Este estudo é relevante uma vez que das linguagens artísticas, a
música é uma das mais acessíveis e presentes no cotidiano dos alunos. Foi analisado que a música
oportuniza o diálogo com as diversas linguagens. Analisa o quanto é importante trabalhar a música
com as crianças, lidando com vários estilos para que elas possam ter várias habilidades. Propõe
aulas práticas proporcionando uma atividade lúdica e prazerosa. Vimos que a música permite o
desenvolvimento de competências linguísticas, corporais, espaciais, raciocínio lógico, percepção
de si próprio e do outro. Evidenciou-se a partir dessa pesquisa a necessidade de estratégias que
considerem as diferenças culturais e as experiências do aluno, e ofereçam vivências artísticas que
auxiliem na construção de seres mais criativos e saudáveis. Este trabalho surge pela necessidade
de descrever a incorporação da música na prática docente e os benefícios para o processo
ensino-aprendizagem dos alunos, posto que sua prática também permaneça fora do contexto
das propostas pedagógicas. Através desta pesquisa foi possível compreender a obrigação de
um projeto curricular que leve em conta as diferentes culturas, respeitando a individualidade e os
conhecimentos de todos os alunos e, sobretudo, as experiências de vida trazidas para escola.

Palavras-chave: Música; Arte; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

D

urante muitos anos a música não foi considerada como uma fonte de estimulo
para o desenvolvimento das crianças, pois se acreditava que ela poderia ser até
prejudicial. Com o passar do tempo a sociedade mudou e hoje as crianças são
estimuladas desde muito cedo, pois os pais querem que seus filhos tenham um ótimo desenvolvimento intelectual, e outras habilidades.
A música está presente em todas as culturas e pode ser utilizada como fator determinante em vários aspectos como o desenvolvimento motor, o linguístico, o afetivo e o aspecto
cognitivo de todos os indivíduos, estabelecendo também vínculos afetivos que permanecerão
para sempre.
Nessa perspectiva, é necessário contemplar e analisar que tipo de contribuição pode
ocorrer com o trabalho de musicalização para crianças, como isso pode acontecer e quais
as influências que a mesma pode proporcionar na formação do desenvolvimento futuro dos
seres humanos.
Este trabalho tem como objetivo geral apresentar as contribuições da música para o
desenvolvimento da aprendizagem escolar. Como objetivos específicos abordar as diferentes
possibilidades do trabalho com a música nas diferentes disciplinas da escola; entender como
os frutos desse recurso transformam e aprimoram os outros campos do saber, até mesmo
na prática escolar.
Justifica-se esse estudo, pelo fato que além do prazer, aprender com música desenvolve
a cognição, mexe com as emoções e melhora a sociabilidade, trazendo para as crianças bem-estar, e também a interação com os vários estilos musicais desenvolvendo suas habilidades.
Cabe às instituições governamentais mais dedicação e mais atenção para com as crianças, percebendo que através da música, as crianças, futuros cidadãos, poderiam ter uma vida
mais saudável e mais feliz. Os estudos comprovam que os primeiros anos de vida influenciam
uma grande parte do desenvolvimento geral das crianças. Neste período, as crianças estão
mais receptivas às aprendizagens e cabe aos educadores, encontrar meios que contribuam
para o desenvolvimento delas.
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A ARTE NA EDUCAÇÃO ESCOLAR

Segundo Barbosa (1998)

No âmbito escolar, a arte possibilita ao
educando reflexões sobre a história da humanidade, por meio de leituras da obra de arte, o desenvolvimento de posicionamentos críticos que,
de forma reflexiva e sensível, contribuem para a
sua formação cognitiva, subjetiva e social.

Quando falo de conhecer arte, falo de um
conhecimento que nas artes visuais se organiza inter-relacionando o fazer artístico,
a apreciação da arte e a história da arte.
Nenhuma das três áreas sozinhas corresponde a epistemologia da arte (BARBOSA 1998 p.32)

Segundo Barbosa, "A arte-educação”
visa formar o conhecedor, o fruidor, e decodificador da obra de arte” (1998 p.32). A
apreciação desenvolve o senso crítico estético do aluno, sua capacidade de olhar, leitura,
percepção e processo de criação.

Segundo Barbosa (1998) “A arte na
educação afeta a intenção, inovação e difusão de novas ideias e tecnologia, encorajando um meio ambiente institucional inovador e
inovador”. O "laissez-faire'' caracteriza o modernismo da arte educação.

O eixo contextualizar tem como foco
promover discussões acerca dos diferentes
contextos da história da arte, questões relacionadas à cultura, aos artistas e movimentos
constituintes da história da arte. Contextualizar compreende adotar diferentes modos de
abordagem através de pesquisas relacionadas aos outros eixos de ação.

A arte não é apenas o básico, mas fundamental na educação de um país que se
desenvolve. Arte não é enfeite, é cognição, é
profissão, é uma forma diferente da palavra
para interpretar o mundo, a realidade, o imaginário e o conteúdo.

A apreciação artística pressupõe que o
aluno deva ter acesso a diversas manifestações artísticas, como forma de familiarizar-se com a arte e compreender a realidade
dos indivíduos em um determinado contexto.
É considerada produção artística, o fazer, o
pintar, o cantar, dançar, representar, desenhar
e modelar.
A arte é um excelente instrumento para
a manifestação das emoções. O inconsciente produz imagens que são a expressão dos
sentimentos: alegrias, tristezas, dúvidas, medos, sonhos, desejos. Estas imagens do inconsciente são comunicadas através de expressões plásticas, musicais, corporais, bem
como através da linguagem verbal na poesia
ou na prosa.
A Arte é também um componente valioso para o desenvolvimento integral do indivíduo, que ao interagir em sociedade, vive
um processo de aprendizagem constante. Por
isso é importante que a escola proporcione
momentos de enriquecimento cultural onde o
aluno possa participar de experiências para
a construção de seu conhecimento, de forma
prazerosa e atraente.

Não é possível uma educação intelectual
formal ou informal de elite ou popular, sem arte
porque é impossível o desenvolvimento integral da inteligência sem o desenvolvimento do
pensamento divergente, do pensamento visual
e do conhecimento que caracteriza a arte.
É importante e necessário analisar que
tipo de contribuição pode ocorrer com o trabalho de arte na Escola, como isso pode
acontecer e quais as influências que a mesma
pode proporcionar na formação do desenvolvimento futuro dos seres humanos.
As diferentes linguagens: visual, musical, cênica, corporal e outras mais, estão
associadas, nos dias atuais, às novas tecnologias, valores e evolução em diversos segmentos. Assim, a Arte não pode estar dissociada
do meio onde os alunos se inserem.
Conhecer as artes visuais é saber produzir e refletir estética e artisticamente sobre
as imagens visuais, o que implica num envolvimento cognitivo, perceptível e sensível com
as formas dessas imagens. O conhecimento
em artes se dá na interseção da experimentação da decodificação e da informação. O
canal da realização estética é inerente à natureza humana e não conhece as diferenças
sociais.
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A arte amplia os conhecimentos e a
forma de se relacionar com o mundo, proporcionando também benefícios para o desenvolvimento cognitivo, o conhecimento se
torna significativo para ele, ou seja, quando
estabelece relações entre o que se aprende
e o que já se conhece, emocional e social,
gerando o bem-estar do indivíduo.
A Arte é tão importante quanto às outras
disciplinas curriculares e deve ser considerada como um meio de estimular a criatividade,
a linguagem, aprender a diversidade cultural,
expressar sentimentos e pensamentos e contextualizar.
Na pintura podemos ter tantas apreciações estéticas quanto os métodos existentes
de compreendê-la, independentemente dos
propósitos, da técnica, da intenção do artista
e da própria obra em si. O estético em arte
diz respeito, dentre outros aspectos, à compreensão sensível cognitiva do objeto artístico
inserido em um determinado tempo/espaço
sociocultural.
A diversidade de atitudes estéticas do
homem frente à realidade é tão multifacetada quanto são variados os fatores culturais e
sociais, responsáveis pela formalização dos
sentimentos estéticos e práticas artísticas.
Produção artística além da sua concretude
física, material, é também uma manifestação
imaginária, cognoscitiva, logo, comunicativa
e cultural de seus criadores.
A concepção de “artístico” relaciona-se
diretamente com o ato de criação da obra de
arte, desde as primeiras elaborações de formalização dessas obras até seu contato com
o público. O “fazer artístico”, (a criação) é a
mobilização de ações que resultam em construções de formas novas a partir da natureza
e da cultura.
É ainda o resultado de expressões imaginativas, provenientes de síntese emocionais
e cognitivas. São momentos interligados da
produção artística: fazer, trabalhar, construir,
representar um conhecimento do mundo, sentir e expressar.
Partindo de um posicionamento teórico
metodológico construído em bases estéticas

e artísticas, atende-se ao objetivo de uma
educação escolar em arte que favoreça aos
estudantes uma melhoria de seus saberes
práticos teóricos.
O “fazer artístico” deverá articular-se
com a educação estética, pois esta irá contribuir para a ampliação das habilidades, estabelecendo uma ponte entre o fazer e o refletir
no processo educacional. A totalidade das
vivências artísticas, estéticas e culturais vai
auxiliar significativamente na determinação
dos conteúdos e métodos da educação escolar em arte.
Educar o nosso modo de ver e observar
é importante para transformar e ter consciência de nossa participação no meio ambiente,
na realidade cotidiana. Ver significa essencialmente conhecer, perceber pela visão. A visualização ocorre em dois níveis: às vivências e
experiências daquele que vê e que a ambiência proporciona. Observar é olhar, pesquisar,
detalhar, estar atento, de diferentes maneiras,
às particularidades visuais, relacionando-as
entre si.
A arte é uma das mais inquietantes e
eloquentes produções do homem, está intimamente vinculada no seu tempo e não se
esgota em um sentido ou função. As três definições mais conhecidas da arte são: concebida como um “fazer”, como um conhecer e
como um exprimir.

A MÚSICA NA SALA DE AULA
Pode-se entender a música como um
ânimo para o aluno se sentir apreciado, melhorando sua autoestima, e descobrindo-se
como uma pessoa importante. De acordo
com Fialho (2007), Demori (2007) e Araldi
(2007),
Ensinar música na escola não significa
necessariamente o ensinar a tocar um instrumento específico, mas, sim, apresentá-la como área do conhecimento e suas
especificidades, com intuito de possibilitar
usar práticas musicais coletivas e conteúdos que ajudem na formação do aluno.
Também, conforme as autoras, a simples
apreciação já é um bom exercício para os
principiantes (FIALHO et al. 2007).
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Segundo Lima (2008, p.17), o professor em sala de aula tem a chance de ensinar
através da música, conteúdos sistematizados,
de maneira que o aluno se aproprie de vasto
conhecimento. A música facilita a relação das
crianças e adolescentes com os professores.
É através dessa relação social com os
adultos e colegas e com brinquedos e objetos,
que a criança se apropria do saber, aprendendo com o mundo que a cerca. Assim acontece com a música, a criança interage com
o ritmo, a letra, ocorrendo à aprendizagem
através do estímulo da convivência social servindo de base para novas aprendizagens.
Nos documentos oficiais para educação
infantil a música também é adotada. De acordo com os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil RCNEI (1998),
a música como é uma linguagem de caráter
lúdico, o professor quando a utiliza faz o ensino ser mais atrativo, pois proporciona às
crianças, momentos especiais de prazer.
É sabido que as metodologias do ensino da música têm se desenvolvido significativamente, pois inúmeros estudos, experimentos e relatos são apresentados à comunidade
científica e geral, dando conta do quão ainda
é convidativa a questão da relação criança-música, seja para pesquisar numa abordagem educativa, lúdica, recreativa, ou até mesmo terapêutico (RCNEI, 1998).
Também significativo é observar as várias formas de atuação e investigação sobre
o assunto, pois é possível hoje visualizar uma
considerável rede de informações que contemplam os mais diversos aspectos da relação criança-música, em que para algumas
abordagens se privilegia mais os fatores culturais, noutras mais os aspectos cognitivos, em
outras ainda, mais os fatores afetivo-sociais e
até mesmo espirituais(RCNEI, 1998).
Contudo, neste estudo, o que se busca é provocar a construção de uma rede de
informações e reflexões com caráter interdisciplinar, em que visões e conceitos de várias lógicas se complementam na tarefa de
compreender a criança e sua música (RCNEI,
1998).

Assim, a começar pelo neurocientista
Gardner, (1997) observa-se que ao discorrer
sobre o desenvolvimento musical das crianças, o autor faz ponderações educacionais
quando afirma que “a música é primeiramente
uma experiência sinestésica para a criança
pequena, e seu uso de instrumentos talvez
precise esperar até ela ter uma ampla experiência na imersão física da música” (GARDNER, 1997, p. 204).
Por esta exposição do autor, entende-se
a importância que existe em garantir à criança
a experiência vivencial da música, sendo esta
um ambiente um meio em que o movimento,
que estimula a imaginação, a criatividade, o
exercício e descoberta da linguagem, a sua
cultura, enfim, a sua musicalidade seja contemplada como expressão, sem preocupações técnicas ou de estéticas predefinidas.
Neste contexto, Brito (2003) ao apresentar os estudos do compositor e pesquisador Delalande, defendeu a ideia de que na
educação escolar é fundamental que se observe como as crianças exploram o universo
sonoro e musical, para que, numa perspectiva lúdica, se utilizem estas informações para
maximizar a experiência sonora da criança,
respeitando o ritmo e a maneira como cada
criança realiza suas descobertas.
A autora ainda revela que, Delalande
relaciona a música às formas de atividade
lúdica propostas por Jean Piaget, da seguinte
forma: Jogo sensório-motor – vinculado à exploração do som e do gesto; Jogo simbólico
– vinculado ao valor expressivo e à significação mesma do discurso musical; Jogo com
regras – vinculado à organização e à construção da linguagem musical; (BRITO 2003,
p.31).
Dessa forma, neste ambiente lúdico,
vale dizer que ao produzir sons, a criança
se auto-representa e que, por isso, brincar é
a melhor forma da criança aprender, porque
quando brinca, além de se divertir, se expressa e se concentra.
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Jeandot (1990), alerta para a conduta
que deve adotar ao trabalhar a música com
a criança: “devemos seguir em relação à música, o mesmo adotamos com a linguagem
falada, ou seja, devemos expor a criança à
linguagem musical e dialogar com ela sobre e
por meio da música” (JEANDOT, 1990, p.20).
Em outra abordagem, da psicopedagogia musical, a musicoterapêuta Gainza
(1988), afirma que “o contato da criança
com a música favorece a execução de atividades de cunho profilático, em que tanto os
aspectos físicos, psíquicos e mentais podem
ser trabalhados para promover a saúde das
crianças”.
Do ponto de vista físico, a autora diz
que a música promove o alívio das tensões e
da fadiga. Psiquicamente, a interação música-criança promove processos de expressão
e comunicação, além de efeitos catárticos e,
no âmbito mental, contribui para estimular e
desenvolver o sentido da ordem, da harmonia, organização e compreensão dos fatos.
Enfim, há algum método, ou algum conjunto de procedimentos mais ou menos indicado para se trabalhar com as crianças, de
forma que seja garantido seu pleno desenvolvimento. Pode-se afirmar que existem muitos
caminhos, contudo, não são os métodos que
garantem a eficácia da ação, mas a conduta
e a competência de quem os usa (GAINZA,
1988).
Os métodos são indicativos de percursos e, é claro, também pressupõem posicionamentos e posturas de quem os aplica, mas
são de fato importantes quando na ação, neste caso, no sentir, pensar e fazer música com
crianças. Considerando que é por meio da
linguagem que a criança tem acesso à cultura
de sua comunidade, a música e a linguagem
figuram lado a lado na experimentação dos
sons que constituem a paisagem sonora do
ambiente infantil; compartilham, inclusive, propriedades acústicas e podem ser consideradas duas formas de comunicação (GAINZA,
1988).

Neste sentido, a experiência ativa no
mundo sonoro, ouvindo ou cantando dançando, produzindo sons vocalmente ou tocando
instrumentos, pode propiciar às crianças situações enriquecedoras, organizando suas
experiências e mediando sua interação com
o meio, de modo a promover um desenvolvimento verbal sadio (GAINZA, 1988).

CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTOS
MUSICAIS E OBJETOS SONOROS
A construção de instrumentos musicais
seguiu uma trajetória coerente adequada às
necessidades e possibilidades de cada povo,
cada época e cada lugar. De tambores rudimentares a sofisticados aparelhos digitais o
caminho traçado pelos seres humanos utilizou os elementos disponíveis desde a natureza (cascos, peles, ossos, tripas de animais,
troncos de árvores, bambus, pedras, metais,
etc. até a tecnologia, acompanhando a transformação da percepção e da consciência do
ser humano no espaço-tempo (MÁRSICO,
1982, p. 77).
Construir instrumentos musicais e objetos sonoros é uma atividade que desperta a curiosidade e o interesse das crianças.
Além de contribuir para o entendimento de
questões elementares referentes ao som e às
suas qualidades, à acústica, ao mecanismo
e ao funcionamento dos instrumentos musicais, a construção de instrumentos estimula
a pesquisa, a imaginação e o planejamento,
a organização, a criatividade sendo, por isso,
ótimos meio para desenvolver a capacidade
de elaborar e executar projetos (MÁRSICO,
1982, p. 77).
Confeccionar instrumentos e objetos sonoros com as crianças é também um modo
de conscientizar questões referentes aos parâmetros do som: porque produzem diferentes
alturas, por que um chocalho com pedrinhas
tem um timbre diferente de um com arroz,
para que serve uma caixa de ressonância,
dentre outros pontos. Além disso, as crianças
refazem, à sua maneira, a trajetória do ser
humano no que tange à criação de meios
para se expressar musicalmente (MÁRSICO,
1982).
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É importante sugerir ideias, apresentar
modelos já prontos e também estimular a
criação de novos instrumentos musicais. As
crianças se relacionam de modo mais íntimo
e integrado com a música quando também
produzem os objetos sonoros que utilizam
para fazer música, o que não significa que
estes objetos devam substituir o contato com
instrumentos convencionais, industrializados
ou confeccionados artesanalmente (MÁRSICO, 1982, p. 77).
A atividade de construção de instrumento será mais rica e significativa se estabelecer
relações com a história dos instrumentos musicais e seu papel no decorrer do tempo nas
diferentes culturas. Para tanto, é importante
mostrar livros sobre o tema, instrumentos técnicos, regionais e escutar gravações diversas
(MÁRSICO, 1982, p. 77).
Ao construírem instrumentos musicais
as crianças refazem, à sua maneira, o caminho traçado pelo Homem, na busca de maior
expressão musical, ao mesmo tempo, que
transcendem esse caminho por meio da invenção de novas possibilidades (MÁRSICO,
1982).
Além dos conteúdos situados no domínio específico da linguagem musical, a atividade de construção de instrumentos dialoga
com outros eixos de trabalho: a reciclagem de
materiais, por exemplo, remete a conteúdos
ligados à educação ambiental, às relações
entre natureza e sociedade, eixo presente no
Referencial Curricular nacional para a Educação Infantil (MÁRSICO, 1982, p. 77).
Os Referenciais Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil, volume 3 – (1988).
Conhecimento do mundo que apresenta o
eixo música destaca que a linguagem musical tem estrutura e características próprias,
devendo ser considerada como produção,
apreciação e reflexão.
Em relação às atividades com a música
(como linguagem própria) há muitas possibilidades: exploração do conceito de som e
silêncio, com brincadeiras de estátua; produção de vários tipos de sons com o corpo,
arrastando os pés, batendo as mãos nas di-

ferentes partes do corpo, etc; estímulo ao desenvolvimento da linguagem falada por meio
de canções que utilizam a linguagem gestual; incentivo à composição pelas crianças de
uma melodia- a partir de uma letra criada pelo
grupo (BRASIL, 1998).
Estas atividades proporcionam também
incentivo à criatividade, concentração e memória pela imitação de sons criados pelos colegas; a utilização de brinquedos de diferentes
texturas, formas e tamanhos que produzam
sons diferentes: estímulos auditivos, visuais e
motores por meio de canções interpretadas
com gestos; movimentos rítmicos, explorando
todo o esquema corporal e acompanhamento das músicas com palmas ou percutindo
algum objeto ao pulso da melodia; trabalho
da percepção da pulsação com movimentos
corporais com os braços, mãos, pernas, pés,
cabeça e tronco (BRASIL, 1998).
Em qualquer ambiente que a criança
esteja exposta deverá ser estimulada a prestar atenção aos sons que com certeza estão
acontecendo e se possível identificá-los relacionando-os e nomeando-os,
Quando se trabalha a música com a
criança de 5ª 6 anos é importante lembrar que as estratégias adequadas não
seja somente fazer com que ela escute
música clássica, ou tenha qualquer habilidade motora em executar técnica em
algum instrumento, mas sim estabelecer
a relação de diversos sons e a qualidade
de ser agradáveis ou desagradáveis (MÁRSICO, 1982, p. 77).

Elencando outras possibilidades para
um trabalho de linguagem musical podemos
destacar: estímulo ao desenvolvimento do instinto rítmico (com ordens para andar, correr,
rolar, balançar); marcação da pulsação com
palmas e com os pés, dramatizações simples
como imitação de animais (seus movimentos
e sons); relacionamento do pulso musical à
pulsação do coração, fazendo a criança ouvir
o coração do amigo, em repouso e depois de
correr; apresentação de canções que surgiram movimentos de acordo com a pulsação
da música (MÁRSICO, 1982).
31 - março/ 2022 - Educar FCE

71

Revista Educar FCE - 52 ª Edição - 31 - Março/ 2022

Ainda no trabalho de desenvolvimento
do ritmo podemos destacar a execução de
tarefas que marquem o ritmo: quatro batidas
no tambor a cada compasso é para correr,
quando bater duas vezes para andar; noções
de pulsação e andamento (rápido/lento) cantando uma música, dançando e batucando nos instrumentos no andamento solicitado
(MÁRSICO, 1982).

Também é importante contar com grãos,
sementes, cabaças, conchinhas, pedrinhas,
rolhas elásticos, fios de náilon, bexigas, fita
crepe, tesoura, cola, alfinetes, pregos, parafusos, serras, martelos,alicates, chaves de fenda além de tintas barbantes, durex coloridos e
outros materiais destinados ao acabamento e
a decoração dos objetos criados (MÁRSICO,
1982).

No que diz respeito ao trabalho com
a exploração das características do som e
propriedades da música, o educador pode
utilizar-se de canções que façam referência
aos diferentes instrumentos musicais e vozes
de animais, evidenciando o timbre. No trabalho com a duração (curtos e longos) pode
apresentar brincadeiras de identificação de
duração, com execução de determinados
programas de acordo com o som produzido.
Em se tratando do trabalho com instrumentos
musicais, a sucata é uma boa alternativa para
confeccioná-los (MÁRSICO, 1982).

O educador saberá melhor os materiais
adequados à cada faixa etária. As crianças
podem contribuir enviando sucatas e materiais recicláveis para a escola que deverão
ser classificados e organizados. A oficina de
construção de instrumentos deve ser um espaço lúdico de pesquisa e criação.

Da mesma forma, refletindo sobre a
transformação de materiais, sobre a evolução
dos instrumentos musicais no tempo, sobre a
coexistência de possibilidades diversas (instrumentos típicos de cada povo, cada lugar,
cada época) que visam a um mesmo fim, ou
seja, fazer música refletimos também sobre a
pluralidade cultural existente, desenvolvendo
atitudes de respeito e reconhecimento da diversidade (MÁRSICO, 1982).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este estudo foi realizado por meio de
pesquisas bibliográficas com base em autores que são autoridades na área como Fialho,
(2007), Lima (2008), Barbosa (1998), Brito,
(2003) também, em documentos educacionais como o Referencial Curricular Nacional
Para a Educação Infantil, RCNEI (1998), Brasil, (1998), etc.

Além do que, numa época em que o
fazer torna-se atividade distante das crianças, que normalmente encontram prontos
os produtos que utilizam no seu dia a dia. É
muito útil construir decifrando os mistérios,
combinando técnicas, aprendendo a planejar
e executar, desenvolvendo e reconhecendo
a capacidade de criar, reproduzir e produzir
(MÁRSICO, 1982).
Para se construir instrumentos é preciso
antes de tudo selecionar e organizar o material que será utilizado. Sucatas e materiais
reciclados, latas, caixa de papelão, potes de
plástico, tubos de papelão, de PVC e conduíte.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo teve por objetivo analisar as contribuições da música para o desenvolvimento escolar. Levando-se em consideração que há na aprendizagem da música o resgate emocional, pode-se afirmar que, consequentemente, isto se reflete em melhoria na autoconfiança,
sociabilidade, relacionamento interpessoal, comunicação, concentração, raciocínio lógico, etc.
E, em virtude dessa melhora nos comportamentos e nas atitudes, é visto um progresso
no desenvolvimento da criança junto à família, porque ela passa a mostrar um comportamento
mais tranquilo, estudando música em casa e se preocupando em fazer uma boa apresentação,
ocupando o tempo que antes era ocioso e ficando menos tempo nas ruas.
Foi verificado que a música tem comprovado a sua eficácia no processo de cura e de
melhora na qualidade de vida de indivíduos de qualquer idade, podendo ser utilizada como
elemento terapêutico. Além disso, o ensino de música ajuda no processo de aprendizagem
escolar, ajuda a assimilar melhor os conteúdos apresentados, possibilitando maior entrosamento entre as disciplinas curriculares.
De acordo com o que foi observado, entende-se que se for possibilitado à criança o
acesso às atividades musicais elas terão uma melhor qualidade de vida, pois, a partir do
momento em que as crianças praticam música, libertam-se do stress, e isso facilita a concentração e, em consequência, melhoram o raciocínio lógico, conseguindo melhorar no campo
da matemática e interpretação de textos.
Conclui-se que a música no processo de ensino-aprendizagem é uma oportunidade de
agregar conhecimento histórico-cultural e que ela não é uma atividade inata, mas sim uma
atividade construída pelo homem e uma atividade social aprendida através das interações
humanas e que, o professor pode utilizar esse recurso como ferramenta para ensinar e também desenvolver nos alunos as capacidades de imaginação, de compreensão e do respeito
a regras para uma melhor convivência social, promovendo a, disciplina o que facilitará o
aprendizado escolar.
Para concluir, vale destacar a urgência de projetos que visem um ensino de música
não centrado na formação de futuros músicos nem tão pouco como um divertimento, e sim
buscando um desenvolvimento dos sentidos e da percepção musical, de forma que consiga
uma maior abrangência dentro da sala de aula, visto que a lei inclui a educação musical no
ensino fundamental.
Sabemos que no trabalho com educação, não existe um único caminho, escolher qual
deles seguir, não é tarefa fácil, mas se quisermos avançar para a educação, precisamos estar
dispostos a correr riscos.
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Programa de Treinamento Recorrente para Bombeiros de
Aeródromo
RESUMO: Os aeroportos são ambientes complexos e os maiores parecem uma cidade, congregando
diversas ações para atendimento aos passageiros e aeronaves. Esse ambiente, denominado
complexo aeroportuário, deve possuir diversos serviços, dentre eles, equipamentos e equipes de
proteção às emergências aeroportuárias. Nesse contexto, o Serviço Especializado de Salvamento
e Combate a Incêndio é parte integrante das obrigações das administrações aeroportuárias. Em
um ambiente de extrema segurança, é importante a manutenção do nível de proficiência dos
bombeiros de aeródromo. Assim, esse artigo busca trazer a importância dos treinamentos das
equipes e sua regulação normativa.

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

N

otoriamente, o avião conquistou o título de um dos meios de transporte mais
seguros do mundo. Segundo o ranking da revista americana Condé Nast Traveler, que mostra o nível de segurança dos meios de transporte, o avião está em
segunda posição perdendo para o elevador.
No Brasil, entre 2010 e 2019, aconteceram 1.210 acidentes aéreos, um número de 121
acidentes por ano, em média. A grande maioria desses acidentes aconteceu com aeronaves
privadas e de pequeno porte. Fazendo um paralelo para voos regulares das empresas áreas,
o número baixa para 16 acidentes, segundo fontes do CENIPA – Centro de Investigação e
Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.
Assim, conforme demonstrado no gráfico, a aeronave denominada regular oferece segurança para seus clientes e usuários. Para tanto, tem-se como problemática de pesquisa:
Identificar o nível de treinamento das equipes de bombeiros de aeródromo e os requisitos
normativos para sua atualização e manutenção da proficiência.
Assim, os objetivos geral e específicos são: Analisar o requisito normativo para treinamento de bombeiros de aeródromo e verificar na prática como os aeroportos executam
essas atividades. Pois, muitas pessoas que utilizam o transporte aéreo desconhecem como é
realizado o gerenciamento de um acidente com uma aeronave, responsabilidades dos órgãos
envolvidos e a sistemática de atuação.
O público em geral imagina que em caso de acidente aéreo em um determinado aeroporto, os bombeiros urbanos, da cidade, serão os únicos responsáveis para o atendimento à
emergência. Assim, este artigo visa apresentar a função de bombeiro de aeródromo e seus
treinamentos recorrentes para manutenção da sua proficiência.
Quanto à escolha do tema em questão, felizmente, não evidenciamos um acidente aeronáutico diariamente. Assim, podemos imaginar que as atividades de emergência em um
aeroporto são calmas e tranquilas.
Como seria a execução de atividade de um bombeiro civil de um aeroporto de grande
porte?
O que o efetivo faz durante sua rotina sem atuar em um acidente aéreo?
Como as administrações dos aeroportos garantem que o seu efetivo estará preparado
para emprego em uma ocorrência real?
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SEÇÃO DE BOMBEIROS DO AEROPORTO
DE GUARULHOS
Devido essas questões faz-se importante demonstrar a rotina de treinamentos e requisitos normativos que os aeroportos devem
seguir para a capacitação de seu efetivo e
garantia da segurança das suas operações.
Como parte integrante da rotina de treinamento, o Programa de Treinamento Recorrente é o documento central para manutenção do nível de proficiência dos bombeiros
de aeródromo.

REVISÃO DE LITERATURA
As operações em um aeródromo são
complexas, diversos integrantes realizam
suas tarefas diárias em um sistema dinâmico
que diuturnamente é utilizado como porta de
entrada e saída de nosso país.
A importância de um aeroporto para um
país é indiscutível, Tadeu (2010), ao escrever
sobre modelos de aeroportos cidades, ressalta a importância desse empreendimento
para o desenvolvimento de uma nação, pois
o desenvolvimento econômico gera riquezas
para um país.
O segmento aeroportuário segue a
mesma vertente e para que haja o desenvolvimento, necessita-se de uma infraestrutura
capaz de suportar a crescente demanda pelo
transporte aéreo, tanto de cargas e passageiros, fazendo de um aeroporto a porta de
entrada de seu país.
O Brasil é um país em completa ascensão e o progresso passa por seus aeroportos,
assim, não podemos fechar um aeródromo
para evitarmos um acidente aeronáutico, mas
sim realizar operações aéreas seguras e a
prevenção de todos os integrantes desse sistema.
O Centro Nacional de Investigação e
Prevenção de Acidentes Aeronáuticos – CENIPA é o órgão nacional para os assuntos de
prevenção e acidentes aeronáuticos, cujo seu
pilar de estudo é a inter-relação do trinômio:
O Homem, o Meio e a Máquina.

Ao observarmos a filosofia de estudo
do Sistema de Investigação e Prevenção a
Acidente Aeronáutico - SIPAER, podemos
notar que o homem é o foco principal, pois
devido a sua natureza evolutiva, ele busca
o aperfeiçoamento das máquinas e interage
com o meio para que suas necessidades sejam atendidas.
O fator humano se tornou um dos focos
principais para estudo na área prevencionista do setor aeronáutico, sendo que estudos
nessa área de atuação foram recomendados
pela Organização da Aviação Civil Internacional – OACI. A metodologia científica SHELL e
Reason são utilizadas para os estudos nessa
área e o Brasil por ser um pais signatário da
OACI, faz uso dessas ferramentas.
• Modelo Shell
O modelo SHELL foi inicialmente desenvolvido por Edwards (1972) e posteriormente foi modificado e publicado por Hawkins
(1984).
O modelo utiliza peças formando algo
parecido com um quebra-cabeça, onde cada
peça tem relação com as demais e cada uma
determina um fator, sendo esses:
• Software (S): compreende em materiais de apoio lógico a um trabalho
ou operação: manuais, cartas, procedimentos escritos, programas de
computador, etc.
• Hardware (H): compreende a máquina a ser utilizada, seu layout, configurações, seus controles de comando, etc.
• Environment (E): compreende no
ambiente em si, podendo ser divido
em interno: temperatura, umidade,
ruídos e externos: condições de meteorologia, infraestrutura, etc.
• Liveware (L): compreende no elemento humano e toda sua complexidade, tanto biológica como psicológica: Visão, audição, comportamento,
hábitos, estresse, confiança, etc.
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Modelo Shell
Fonte: Manual de prevenção de incursão de pistas – OACI (2007)
Analisando essa metodologia, podemos
notar a interação do elemento humano com as
demais partes do quebra-cabeça, enfatizando
a importância do estudo dessa interligação
na prevenção de acidentes aeronáuticos, pois
um erro pode acontecer a qualquer momento
devido às inúmeras limitações humanas, biológicas e psicológicas e por suas influências,
nos demais elementos, como na publicação
de procedimentos normativos, fabricação de
maquinários e alterações no meio ambiente.
• Modelo Reason
O modelo desenvolvido por James Reason (1990), também conhecido como modelo
do queijo suíço, também é muito utilização
para a investigação de acidentes aeronáuticos pois estuda o erro humano através da
compreensão dos “acidentes organizacionais”, analisando o desencadeamento de um
acidente por decisões da organização ou gerenciais. Essas decisões tramitam pelo universo da organização e ao se deparar nas
condições do fator humano podem ocasionar
um acidente.
O conceito proposto por Reason (1990)
estabelece camadas de defesa para mitigar
uma possível situação que gere um acidente.
As caixinhas representam as barreiras de proteção e os buracos as falhas de segurança,
quando os buracos das camadas de proteção
estão alinhados permite que o perigo entre
em uma área desprotegida, possibilitando a
ocorrência de um acidente.

Modelo de Reason
Fonte: Livro Human Error
Sabemos que o ser humano é suscetível a erros, então, podemos concluir que os
ricos não podem ser evitados, mas sim gerenciados.
De acordo com STOLZE, Alan J.; HALFORD, Carl D. e GOGLIA, John J. (2011) o
gerenciamento de risco é o processo de mensurar o risco e desenvolver estratégias para
gerenciá-lo.
Caso o risco não consiga ser gerenciado e todas as etapas de prevenção sejam
desvencilhadas, um acidente pode ocorrer.
Baseado nesta fundamentação, o gestor de um aeródromo deve realizar o gerenciamento do sistema de resposta a emergências,
a fim de salvar vidas, proteger o meio ambiente e preservar o patrimônio da organização.
Ao realizarmos um estudo de ameaça,
vulnerabilidade e risco em um complexo aeroportuário, notamos a possibilidade de várias
situações adversas que podem comprometer
as operações e colocar vidas humanas em
situações de risco, por isso um sistema de
resposta à emergência aeroportuária deve ser
implementado para oferecer o pronto atendimento a qualquer tipo de ocorrência dentro
de um aeroporto.
A Organização da Aviação Civil Internacional – OACI, agência especializada das
Nações Unidas que tem como objetivo o desenvolvimento dos transportes aéreos, de
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modo a favorecer a segurança, a eficiência e
o desenvolvimento dos serviços aéreos.

ciamento do sistema de resposta à emergência aeroportuária do país.

Seguindo sua filosofia, a OACI recomenda que um sistema de resposta à emergência
aeroportuária deve ser pautado sobre três fatores essenciais:

Partindo das bases recomendadas pela
OACI em especial as partes 1 e 7 do DOC
9137, a ANAC publicou documentos específicos para a gestão de emergências nos aeroportos nacionais.

Primeiro – pessoas preparadas e treinadas para responder a uma emergência;
Segundo – equipamentos especialmente desenvolvidos para salvamento; e
Terceiro – o tempo de mobilização das
pessoas e equipamentos para fazer frente à
emergência.
Por se tratar de um organismo internacional a OACI emite recomendações das
melhores práticas de procedimentos operacionais para os aeroportos dos países signatários.
O documento 9137 – Manual de Serviços Aeroportuários da OACI preconiza as
recomendações para o gerenciamento padronizado de um aeroporto, para sua fácil compreensão o documento é dividido em sete
partes, de acordo com os temas abordados:
• Parte 1 – Salvamento e combate a
incêndio
• Parte 2 – Pavimento e condições de
superfície
• Parte 3 – Controle e redução de aves
• Parte 4 – Dispersão de nevoeiro (removida)
• Parte 6 – Controle de obstáculos
• Parte 7 – Planejamento de emergência
• Parte 8 – Serviços operacionais aeroportuários
• Parte 9 – Práticas de manutenção
A Agência Nacional de Aviação Civil
– ANAC é o órgão nacional responsável por
realizar o gerenciamento de emergências aeroportuárias em nosso país, Por ser o órgão
central tem a competência de elaborar todas
as diretrizes e regulamentações para o geren-

A aviação brasileira deve seguir sua legislação e regulamentações e o documento
central que trata de toda a aviação nacional é
a lei 7.565 de 19 de dezembro de 1.986 que
institui o Código Brasileiro da Aeronáutica.
O Regulamento Brasileiro da Aviação
Civil número 153, traz todas as obrigações
do Operador de Aeródromo, administrador
responsável por determinado aeroporto.
O RBAC 153, traz em seu texto artigos
específicos para elaboração do Programa de
Treinamento Recorrente para Bombeiros de
Aeródromo.
Assim, compete ao Operador de Aeródromo zelar pela segurança de suas operações e capacitar seu efetivo de bombeiros
de aeródromo para a resposta às diversas
emergências aeroportuárias.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para obtenção dos dados e informações
que compõem este estudo, foram realizadas
pesquisas bibliográficas, pesquisa documental e contatos diretos, conforme proposta de
LAKATOS, Eva M. e MARCONI, Marina de A.
(2003).
A pesquisa bibliográfica foi embasada
nos documentos das autoridades que regulam o setor de aviação nacional.
Os documentos da Organização da
Aviação Civil Internacional – OACI foram analisados pois eles recomendam as melhores
práticas para o sistema de aviação civil e
sistema de resposta a emergências em um
aeroporto.
A documentação da Agência Nacional
da Aviação Civil – ANAC que é o órgão central
da aviação nacional foi utilizada, pois a partir
desses documentos os aeroportos realizam
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a adequação de suas atividades para atendimento às legislações do órgão regulador.
Documentos da GRUAIRPORT foram
analisados, pois trata-se do maior aeroporto
brasileiro, sendo de sua responsabilidade a
manutenção do nível satisfatório de segurança de seu aeródromo.
Para entender a dinâmica de gerenciamento de um aeroporto, fez-se necessário a
realização de pesquisas exploratórias e segundo PRODANOV, Cleber C. e FREITAS, Ernani C. (2013) é aquela que envolve entrevistas com as pessoas que possuem experiência
com o problema da pesquisa e análises de
exemplos para o estímulo da compreensão
A fim de entender a complexidade desse
gerenciamento foram conduzidas entrevistas
com bombeiros que trabalham no aeroporto
para entender sua rotina e seus treinamentos
obrigatórios.
Visitas aos centros de treinamento foram conduzidas, para verificação do conteúdo programático e dos requisitos necessários
para a formação dos empregados que atuam
em emergências.
Participação em exercícios simulados
para entendimento
da integração necessária para o correto procedimento dos
responsáveis pelo gerenciamento de emergências aeroportuárias.

A Resolução 279 visa tratar da formação do bombeiro de aeródromo por uma
OE-SESCINC, Organização de Ensino para o
Serviço Especializado de Salvamento e Combate a Incêndio. Assim, a norma traz diretrizes
regulatórias para a implantação de um centro
de formação, conteúdo mínimo obrigatório,
certificação e atualizações do efetivo de bombeiro de aeródromo.
Como o objetivo deste artigo é discorrer
sobre a prática rotineira de treinamentos, o
documento utilizado será com maior fundamento o RBAC 153.
Este documento traz os requisitos macros para que o aeroporto possa desenvolver seu Programa de Treinamento Recorrente
para Bombeiros de aeródromo, com conteúdo mínimo a ser abordado, atividades para
manutenção do condicionamento físico, avaliação de eficiência e carga mínima mensal
para cada bombeiro da unidade.
Com o intuito de trazer um documento específico para abordar os requisitos do
programa de treinamento, a ANAC emitiu a
Instrução Suplementar número 153.37-001.
O documento padroniza a atualização
do bombeiro com um conteúdo mínimo obrigatório e recomendações.
Assim, um bombeiro lotado em um aeródromo deverá receber em sua atualização:

Primeiramente, a pesquisa procurou os
requisitos normativos para a função de bombeiro de aeródromo, sua formação e treinamentos rotineiros.

• Familiarização com o aeródromo;

Todo o arcabouço legal da função é
de responsabilidade da Agência Nacional da
Aviação Civil, ANAC. Esse órgão público é
responsável pela aviação civil nacional.

• Procedimento de segurança nas atividades operacionais;

Assim, é de responsabilidade da ANAC
legislar e fiscalizar os aeroportos do país e,
no caso desta pesquisa, as atividades de
bombeiro de aeródromo.
Os documentos principais que vão tratar desse tema são a Resolução 279 e o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil número
153.

• Familiarização com aeronaves;
• Familiarização com viaturas;

• Condução de veículos de emergência no aeroporto;
• Sistema de comunicação e alarme;
• Sistemas de combate a incêndio;
• Equipamentos de apoio às operações de resgate;
• Procedimentos de aplicação de
agentes extintores;
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• Procedimentos de assistência na evacuação de aeronaves;
• Reabastecimento de viaturas com água;
• Emergência com materiais perigosos;
• Plano de Emergência;
• Plano Contraincêndio;
• Equipamentos de proteção;
• Prática de treinamentos de socorro e urgência;
• Operações em baixa visibilidade.
A carga de treinamento é robusta e abrange diversos assuntos do ambiente aeroportuário, buscando trazer o colaborador bombeiro que desempenhe o máximo em seus treinamentos teóricos e práticos.
Exercício bombeiros de aeródromo
Fonte – Internet (GOOGLE)
Além dos conhecimentos prático-teóricos, a legislação exige um programa de treinamento físico aos bombeiros para que possam empregar sua capacidade em um acidente real.
Em visita a aeroportos, pudemos notar a existência do documento de treinamento dos
bombeiros, tanto sua parte teórica quanto física.
Em cada treinamento realizado são realizados registros do conteúdo apresentado, lista
de presença, fotografias e assinatura dos alunos e instrutores participantes.
Esse arquivo também é de guarda obrigatória e fruto de auditorias pela Agência Reguladora.
Os aeroportos buscam manter o condicionamento físico de seus bombeiros com a implementação de academias e atividades que garantam a capacidade de seus profissionais e
atendam o requisito normativo.

Parâmetros e limites recomendados para avaliação física dos bombeiros
Fonte – Instrução Suplementar 153.37-001 da ANAC
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao conhecer o Programa de Treinamento Recorrente para Bombeiros de Aeródromo
pudemos notar a preocupação da Agência Reguladora em garantir que os aeroportos do país
possuam profissionais de resposta à emergência capacitados e prontos para emprego em
um evento real.
Os aeroportos mantêm a documentação em vigor e fiscalizam as atividades de treinamento de seus profissionais.
Uma boa prática observada é a realização de exercícios simulados envolvendo os temas apresentados nos programas de treinamento, assim, o bombeiro poderá praticar em um
evento mais próximo da realidade de um acidente aéreo.
Essa busca contínua da manutenção da capacidade é importante, visto que nenhum
treinamento ou capacitação será total para um evento de tragédia como um acidente envolvendo uma aeronave.
A importância desse trabalho pedagógico deve ser de toda a administração aeroportuária, buscando meios para melhorias contínuas na capacitação de seus profissionais.
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SER ALFABETIZADO E LETRADO NA ESCOLA

RESUMO: O presente estudo tem como finalidade apresentar os avanços teórico-metodológicos na
área da alfabetização. Assim como a alfabetização e o letramento são processos que caminham
juntos, este trabalho, em específico, buscou um repensar da aquisição da língua escrita, baseado
no alfabetizar letrando. O estudo das teorias de Piaget, Ferreiro (1985), Soares (2003) entre
outros, possibilitou um conhecimento teórico que serviu como alicerce para a fundamentação de
conceitos que envolvem o alfabetizar letrando. Por fim, uma reflexão acerca do papel do educador
nesse processo de alfabetizar letrando, buscando dar significado ao processo educativo.

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

C

om esta revisão bibliográfica, pretendeu-se discutir algumas ideias sobre Alfabetização e Letramento na era das tecnologias e suas implicações e possibilidades
no âmbito escolar, tendo em vista que são procedimentos distintos, apesar de
estarem associados, sobretudo pelo fato de possibilitarem ao indivíduo a aquisição da leitura
e da escrita.
Este tema é relevante no cotidiano da sala de aula, pois são práticas imprescindíveis
para apropriação da leitura e escrita, assim como a leitura de mundo promovendo o seu desenvolvimento e sua formação.
De início cabe dizer que a alfabetização se ocupa da conquista da escrita por um indivíduo, ou grupo de indivíduos, e é considerada como o domínio do código alfabético que
caracteriza o mesmo como alfabetizado. Já o letramento pode ser entendido como elemento
de cunho social que enfatiza as características sócio histórica ao se adquirir um sistema de
escrita por um grupo social.
Passamos por um período de mudanças generalizadas na sociedade e no sistema educacional, proporcionado pelos avanços tecnológicos dos sistemas eletrônicos de comunicação
e informação. A escola também precisa alterar a sua dinâmica, de maneira articulada com o
conjunto dessas transformações.
Globalização, sociedade da informação, era das tecnologias e exigência de novas competências do ser humano, são alguns dos aspectos básicos que precisam ser considerados
no processo de alfabetização e letramento das crianças.
Nesse sentido, torna-se compreensível a relevância da Alfabetização e do Letramento
enquanto práticas sociais, e principalmente no âmbito escolar. Cabe destacar que é desse
pressuposto que nasce nosso interesse em estudar essa questão, tendo em vista que a alfabetização possibilita ao indivíduo aprender a ler e escrever o que torna o mesmo alfabetizado,
enquanto que o letramento implica o entendimento de ações que viabilizam a apropriação de
aprendizagens significativas que em suma se refletem na amplitude das bases interpretativas
conceituais que o indivíduo desenvolve mediante a compreensão da realidade e do contexto
social em que está imerso.
Um trabalho dessa natureza é de interesse de profissionais de educação que trabalham
com educação infantil e nas séries iniciais, pois é uma forma do professor, aperfeiçoar suas
práticas metodológicas no âmbito escolar e buscar inovações para aplicabilidade em sala de
aula.
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CONCEPÇÕES DE ALFABETIZAÇÃO E
LETRAMENTO
O ensino da leitura e da escrita tornou-se um enorme desafio para os professores
alfabetizadores, para as próprias crianças e
para as políticas públicas de alfabetização.
Com o fracasso nessa fase da aprendizagem,
essas crianças têm seu processo educacional
comprometido, o que pode causar, em alguns
casos, a descontinuidade dos estudos.
O uso da língua escrita está presente
em diversas sociedades humanas, é um fator marcante na história da humanidade, ela
sempre foi vital para as sociedades que lhe
fazem uso.
A era atual é o momento onde a informação espalhada por meio da língua escrita
é difundida com maior velocidade. O domínio
da escrita é um conhecimento indispensável
na atualidade. Nesta situação, a alfabetização
é um assunto que vem sendo cada vez mais
debatido nos campos teóricos educativos;
isso ocorre tanto pelas consequências sociais
envolvidas neste processo quanto pela complexidade existente nele.
Na antiguidade, a tarefa de ler e escrever eram atividades realizadas apenas por
poucas pessoas: os Escribas e os leitores
profissionais, que eram encarregados pelos
registros de bens de pessoas ricas e poderosas. Segundo Ferreiro (2002), os escribas
não sabiam ler e os leitores não sabiam escrever. Assim os senhores que faziam parte
da elite da época poderiam garantir que não
teriam divulgado os seus segredos.
Ainda segundo a mesma autora, ao longo da história, mudanças sociais e tecnológicas aconteceram nas sociedades. A cada
uma, as tarefas de ler e escrever foram se
modificando e ganhando outros sentidos.

Invenções como o papel e a imprensa
converteram os primitivos escritos em argila
ou madeira dos escribas em livros fáceis de
carregar, escritos em linguagens compreensíveis. A indústria também mudou as qualificações para o trabalho. Saber ler e escrever tornou-se fundamental. De privilégio de poucos,
a alfabetização passou a obrigação e, por fim,
a direito, distribuído de forma desigual entre
as populações de regiões desenvolvidas e
não desenvolvidas no mundo.
Para Ferreiro (1993), as atividades de
alfabetização devem ter caráter construtivo
e serem desafiadoras para desenvolver nas
crianças suas habilidades e capacidades de
compreensão. Mas existe uma visão alterada
de que os métodos tradicionais utilizados na
fase de alfabetização podem obter maior. A
leitura e a escrita demandam o aprendizado
de uma série de habilidades.
O processo de alfabetização é contínuo,
é desenvolvido durante toda a vida do aluno
através do contato com a leitura e produções
de variados tipos de texto que o aluno cria
condições para participar com sucesso das
práticas sociais do mundo da escrita, comunicação e leitura.
É indispensável o aprofundamento nos
conceitos de alfabetização e letramento, para
compreendermos estes processos de inclusão social.
Já que a linguagem é uma das primeiras relações estabelecidas no convívio social, pode-se observar que a alfabetização
vai além de simplificações técnicas, estando
intensamente ligada a aspectos linguísticos.
Deste modo o uso, as funções determinadas
à língua escrita na esfera social devem ser
levadas em conta no processo de alfabetização, não se restringindo apenas a busca de
métodos e técnicas capazes de transmitir o
simbolismo presente nesta forma de linguagem, mas também analisando os efeitos dela
na vida prática.
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CONCEITOS DE ALFABETIZAÇÃO E DE
LETRAMENTO
Através dos estudos realizados por Emília Ferreiro e Ana Teberosky, divulgados a partir dos anos 80 e intitulados Psicogênese da
Escrita, pode-se perceber importantes descobertas a respeito do processo de aquisição
da escrita realizada pela criança, obrigando
todos a desenvolver um novo olhar sobre a
alfabetização.
Segundo Ferreiro (2002, p.36), o objetivo dos estudos era de “mostrar e demonstrar que as crianças pensam a propósito da
escrita, e que seu pensamento tem interesse,
coerência, validez e extraordinário potencial
educativo”.
A obra Psicogênese da língua escrita
proporciona pistas importantes para orientar
a ação didática referente à alfabetização.
Considerando os estudos dessas autoras, pode-se conceber a alfabetização como
uma construção conceitual, contínua, desenvolvida ao mesmo tempo dentro e fora da sala
de aula, em processo de interação, que acontece desde os primeiros contatos da criança
com a escrita. Tal compreensão enfatiza que
o aprendizado da escrita alfabética não se
reduz apenas a um processo de associação
entre letras e sons.
No conhecimento popular a alfabetizar
é ensinar as primeiras letras. Por vários anos,
no Brasil, ser alfabetizado significava saber
ler e escrever.
Uma pessoa alfabetizada de acordo
com Soares (2005) é "aquele que aprendeu
a ler e escrever, não aquele que adquiriu o estado ou a condição de quem se apropriou da
leitura e da escrita incorporando às práticas
sociais que as demandam”. Historicamente, o
conceito da palavra alfabetização se refere de
forma limitada ao todo, tanto ao domínio da
técnica que envolve a escrita como dos seus
posteriores usos.

Alfabetização e letramento são processos que se completam, um trata do campo
individual, o outro dá o significado às dimensões coletivas alcançadas pela língua escrita,
respectivamente. O letramento compreende
os usos, as funções sociais de leitura e escrita, ao ser letrado a pessoa não apenas compreende o sistema linguístico, mas se torna
participante dele.
O Letramento traz a ideia de que a escrita gera consequências sociais, culturais,
políticas, econômicas e cognitivas, pois é “o
que as pessoas fazem com as habilidades de
leitura e de escrita, em um contexto específico, e como essas habilidades se relacionam
com as necessidades, valores e práticas sociais” (SOARES, 2005, p. 72).
O termo letramento foi introduzido recentemente na língua portuguesa. Conforme
Soares (2004, p. 6), em meados dos anos de
1980 “se dá, simultaneamente, a invenção do
letramento no Brasil, do illettrisme, na França,
da literacia, em Portugal, para nomear fenômenos distintos daquele denominado alfabetização”. Ainda segundo a autora a expressão
letramento é uma tradução do inglês literacy,
que é traduzido como “leitura e escrita”.
No entanto, Paulo Freire já havia empregado o termo alfabetização com um sentido
aproximado de letramento, para indicar uma
prática sociocultural de uso da língua escrita
que vai se transformando ao longo do tempo,
segundo a época e as pessoas que a usam,
podendo vir a ser libertadora.
O termo letramento traz novas questões, a partir das transformações sociais e
a percepção tardia da importância de uma
sociedade leitora, pois com ele não se considera somente o domínio da técnica, mas os
efeitos sociais que ela provoca.
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Nos Parâmetros Curriculares Nacionais,
letramento definido como:
[...] produto da participação em práticas
sociais que usam a escrita como sistema simbólico e tecnologia. São práticas
discursivas que precisam da escrita para
torná-las mais significativas, ainda que às
vezes não envolvam as atividades específicas de ler ou de escrever. Dessa concepção decorre o entendimento de que,
nas sociedades urbanas modernas, não
existe grau zero de letramento, pois nelas
é impossível não participar, de alguma
forma, de algumas práticas (PCNs 1997).

Apesar de conceitos distintos, a alfabetização e letramento se completam e não
podem ser separadas. Como afirma,
Dissociar alfabetização e letramento é um
equívoco porque, no quadro das atuais concepções psicológicas, linguísticas e psicolinguísticas de leitura e escrita, a entrada da
criança (e também do adulto analfabeto) no
mundo da escrita ocorre simultaneamente
por esses dois processos: pela aquisição
do sistema convencional de escrita – a alfabetização – e pelo desenvolvimento de
habilidades de uso desse sistema em atividades de leitura e escrita, nas práticas
sociais que envolvem a língua escrita – o
letramento. Não são processos independentes, mas interdependentes, e indissociáveis:
a alfabetização desenvolve-se no contexto
de e por meio de práticas sociais de leitura
e de escrita, isto é, através de atividades de
letramento, e este, por sua vez, só se pode
desenvolver no contexto da e por meio da
aprendizagem das relações fonema–grafema, isto é, em dependência da alfabetização
(SOARES, 2004, p. 14, grifos da autora).

É imprescindível compreender que o
letramento acontece em diferentes contextos
sociais e em diferentes etapas da vida do
aluno. É necessário também entender que a
relação de eficácia da construção da alfabetização está em criar no aluno alfabetizado
uma visão de leitura do mundo em práticas
sociais. E a escola e os pais são os responsáveis em direcionar a criança nessa leitura
de mundo. Não basta alfabetizar a criança
com relação em somente conhecer a língua,
mas tomar posse dela e contextualizá-la em
diferentes meios e práticas sociais.

SER ALFABETIZADO E LETRADO NA
ESCOLA
Ao longo do tempo a escola foi considerada a instituição social responsável por sistematizar e transmitir os conhecimentos construídos pelo homem ao longo da história. Hoje se
sabe que não é a única forma de propagação
e construção de conhecimentos, já que são necessárias interações com a sociedade como
um todo para conseguir alcançar seu objetivo
de propagar e produzir novas noções, mas ela
continua sendo um referencial absolutamente
necessário. Por agrupar uma diversidade de saberes, a escola continua sendo uma instituição
geradora de conhecimento.
Na sociedade atual o conhecimento da
língua escrita é essencial. Sendo assim, é de
responsabilidade da instituição escolar o papel
de mediar a edificação deste conhecimento.
Colaborar para formação de cidadãos capazes de ler, interpretar, compreender e intervir
na sociedade por meio destas leituras é uma
função primária não de uma escola presa aos
ideais de dominação, mas sim de uma escola
democrática.
Dessa forma, além de se preocupar com
aquisição da leitura e escrita, a escola deve oferecer atividades que tenham em vista ao letramento, como: redigir um bilhete, escrever uma
carta, responder formulários, ler jornais, revistas
e livros, dentre outras que fazem parte do cotidiano de uma sociedade, pois o processo de
alfabetização só tem significado quando desenvolvido no contexto de práticas sociais de leitura
e escrita (SOARES, 2004). As condições para
que aconteça o letramento são: uma escolarização real e efetiva da população e a disponibilidade de material diversificado de leitura.
Este processo é o início do desenvolvimento de uma visão crítica nos alunos, permitindo que a escola por tanto tempo moldada a
autoridade dominante, possa inicializar um trabalho libertador, buscando não apenas a leitura
das palavras, partindo para leitura do mundo,
como diz Freire (1987). Aproximando este significado do exercício docente, e da realidade
habitual, Soares (2005) remete ao seguinte conceito de letramento:
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Letramento é prazer, é lazer, é ler em diferentes lugares e sob diferentes condições, não só na escola, em exercícios de
aprendizagem. Letramento é informar-se
através da leitura, é buscar notícias e lazer nos jornais, é interagir com a imprensa diária, fazer uso dela selecionando o
que desperta interesse, divertindo-se com
as tiras de quadrinhos [...] Letramento é
descobrir a si mesmo pela leitura e pela
escrita, é entender-se, lendo ou escrevendo (delinear o mapa de quem você é),
e é descobrir alternativas possibilidades,
descobrir o que você pode ser (p.42-43).

É a partir desta ótica de possibilidades
de libertação e participação social que os
conceitos de letramento precisam entrar nas
escolas, objetivando uma formação real de
cidadãos capazes de compreender e interagir
com o mundo da escrita.
Ao compreender que a escola tem o papel de alfabetizar, os pais mesmos satisfeitos
não devem deixar de acompanhar seus filhos
na tarefa de construção da aprendizagem da
criança com relação a sua alfabetização. É
importante que os pais compreendam que
a criança, mesmo antes de aprender a ler,
possui uma antecipação de seu letramento e
alfabetização, isso acontece quando ela convive dentro de um contexto social onde a leitura e a escrita fazem parte de seu dia a dia.
Os pais precisam também dar exemplos aos
filhos lendo livros ou revistas em sua frente
mesmo antes da criança frequentar a escola.
Assim, quando vai para a escola a criança já possui fundamentos de compreensão,
de relacionar a escrita ao objeto por ela denominado. É nessa visão que se pode chamá-la
de criança não alfabetizada e já letrada, pois
já possui e está inserida em práticas sociais
de leitura, mesmo não estando ainda alfabetizada. Pode ser considerada um sujeito letrado, pois está dentro de contextos sociais da
linguagem e escrita, uma vez que seus pais
leem para ela, e ela já consegue distinguir
e dar antecipações de estruturas linguísticas
aleatórias e, sobretudo, está compartilhando
o processo social do letramento por meio de
capacidades lógicas e de ambientes linguísticos e intertextuais.

De acordo com Soares (2004) a relação entre letramento e escolarização controla
muito mais do que expande as práticas de
letramento, já que desconsidera as práticas
de leitura e escrita vividas fora do espaço escolar.
Para essa autora o letramento escolar
é definido como “um conceito restrito e fortemente controlado, nem sempre condizente
com as habilidades de leitura e escrita e as
práticas sociais necessárias fora das paredes
da escola” (2004, p. 86).
Na escola a criança deve interagir seguramente com o caráter social da escrita
e ler e escrever textos significativos. A alfabetização se ocupa da aquisição da escrita
pelo indivíduo ou grupos de indivíduos, o letramento enfoca os aspectos sócio históricos
da aquisição de um sistema escrito por uma
sociedade. A alfabetização deve se desenvolver em um contexto de letramento como início
da aprendizagem da escrita, como desenvolvimento de habilidades de uso da leitura e da
escrita nas práticas sociais que envolvem a
língua escrita, e de atitudes de caráter prático
em relação a esse aprendizado.

O PAPEL DO PROFESSOR NO
DESENVOLVIMENTO DAS PRÁTICAS
DIÁRIAS DE LEITURA E ESCRITA
A alfabetização é a etapa mais importante na nossa vida escolar, pois é nessa fase
que descobrimos o mundo da leitura e escrita. O prazer em ler e o desenvolvimento
bem elaborado vai depender da forma como
fomos levados nesse processo de aquisição
dos conhecimentos que obtivemos durante
a alfabetização. Isso significa que o professor tem um papel extremamente importante
nesse processo, pois ele será o mediador no
incentivo aos seus alunos ao aplicar metodologias eficientes, respeitando o contexto e os
conhecimentos prévios dos alunos.
De acordo com o estágio de desenvolvimento em que se encontrará o aluno, que
poderá variar conforme o suas aptidões, incentivo e metodologias aplicadas, o professor
tem papel fundamental no processo de alfabetização dos alunos, trabalhando de forma
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a mediar o conhecimento, trabalhando com
a construção da escrita utilizando meios eficazes para despertar o aprendizado por prazer e não por obrigação, refletindo sobre sua
ação, de modo a relacionar e construir também conhecimento para si.
É importante também que o professor
tenha a compreensão acerca do processo inicial de construção da escrita que é de grande
importância na alfabetização dos alunos. Esse
processo ocorre geralmente quando a criança passa por um estágio de desenvolvimento complexo, no momento de descobertas,
dúvidas e busca por respostas que muitas
vezes não estão ao alcance de seus esquemas cognitivos e vai ser nesse momento que
o educador contribuirá através de metodologias e práticas adequadas às necessidades
de cada um, lembrando que nem todos os
indivíduos se encontram no mesmo nível de
compreensão.
Segundo Sodré (2008, p.13) “Cada um
aprende de um jeito diferente, dependendo de
sua história de vida, de suas experiências”.
Então, é nesse momento em que o professor
refletirá sua prática, percebendo que o erro
faz parte do processo e esses erros devem
ser utilizados no decorrer do processo e que
faz parte da aprendizagem.
Levar o aluno a familiarizar-se com o
mundo da leitura também é papel do professor, pois muitos desses alunos não têm acesso aos livros e nem incentivo dos pais. Ao ser
despertada no aluno, a leitura se torna algo
precioso em sua vida e será grande a possibilidade de se tornarem adultos com hábito
de leitura e, consequentemente, conhecerão
as formas corretas de escrever, pronunciar,
compreender textos e isso pode transformar
a vida do indivíduo sob vários aspectos, tais
como social, cultural, cognitivo, linguístico,
entre outros.
Entretanto, o fato de ser alfabetizada
não significa que a pessoa seja letrada, mesmo que ela esteja inserida em um contexto
social de letrados, pois esse fato não garante
formas iguais de participação na cultura escrita até porque o acesso ao mundo da leitura
e escrita em decorrência do conhecimento

sistematizado, que se encontra em textos escritos, não estão disponíveis igualmente para
todos.
Também não podemos dizer que o letramento é consequência da alfabetização, pois
há aqueles que são letrados e não alfabetizados, como também os que são alfabetizados
e não são letrados. Portanto, a aquisição da
leitura e da escrita por si só não garante maior
nível de letramento, e, por vezes, nem mesmo
essa aquisição inicial está sendo efetivada ou
garantida a todos os brasileiros. Ou seja, mesmo havendo alfabetização e disponibilidade
de material escrito e impresso suficientes e
condições necessárias ao desenvolvimento
cognitivo, não significa que haverá letramento.
É importante que o professor proporcione ao aluno um contato direto com o mundo
da leitura, das mais variadas possíveis, pois
sabemos que há uma grande complexidade
no ato de ensinar e aprender a ler e escrever,
daí a necessidade de se trabalhar a leitura
com diferentes portadores de textos para que
a criança interaja com as demais disciplinas.
Para tanto, o professor deve priorizar a leitura
diária, objetivando que isso se torne um hábito corriqueiro e espontâneo o que facilitará
o processo de interpretação e compreensão
dos mais variados tipos de textos.
Pensando nessas aprendizagens, o professor deve considerar alguns aspectos na
organização do seu trabalho, tais como a interação entre os alunos, seus conhecimentos
prévios, a individualidade, particularidade de
cada um, ou seja, a heterogeneidade da turma, o nível dos desafios apresentados pelas
atividades propostas e as conquistas possíveis.
Assim o professor agirá como mediador entre os educandos e os objetos dos conhecimentos, aquele que organiza o espaço
propiciando situações reais de aprendizagem,
articulando os aspectos afetivos, emocionais,
sociais e cognitivos de cada criança aos seus
conhecimentos prévios, atentando ao ritmo e
capacidade individual de cada um dos alunos, pois cada uma tem suas características
próprias e devem ser respeitadas.
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É importante que essa relevância em relação aos conhecimentos prévios dos alunos
seja trabalhada de forma prioritária, pois, assim o professor poderá organizar as situações
de aprendizagem levando em consideração o
pensamento e a linguagem de cada um e o
interesse em determinado assunto, e então,
as novas experiências, ao serem vivenciadas,
se acomodarão as já existentes.
Daí então essas novas experiências irão
promover o crescimento e a equilibração necessários para que aconteça a aprendizagem.
O professor deve proporcionar situações de
conflito, que causem desequilíbrio nas estruturas cognitivas do aluno que precisará buscar sua reequilibração, teoria bem elaborada
pelo teórico Jean Piaget.
Assim, podemos perceber um pouco
como ocorre o processo de construção do
conhecimento pelas crianças, pois as mesmas utilizam das mais variadas linguagens,
a partir de interações que estabelecem com
outras pessoas e com o seu meio. Essa construção do conhecimento é mediada pela cultura, baseada nos seus conhecimentos prévios adicionados dos conteúdos escolares
proporcionados pelos professores através de
uma organização e planejamento adequados.
A criança é um ser social, pois interage e aprende com o meio e essa interação
social é uma das estratégias fundamentais
dos educadores para a construção da aprendizagem pelas crianças. Para tanto, o professor deve conduzir essa interação através da
socialização das descobertas e das novas
aprendizagens, assim, haverá uma troca de
experiências onde as crianças poderão ajudar
e serem ajudadas umas pelas outras, proporcionando um ambiente de interação social.
Essa interação entre as crianças e entre
elas e o professor é a origem fundamental da
ZDP (Zona de Desenvolvimento Proximal) no
ambiente da sala de aula, onde o uso das
mais variadas linguagens ajudarão as crianças a reestruturar e reorganizar suas aprendizagens. Vygotsky desenvolveu o conceito
de zona de desenvolvimento proximal para
discutir e explicar a relação existente entre desenvolvimento e aprendizagem. Para ele, as

situações de aprendizagem vividas pelo sujeito e mediadas por sujeitos mais experientes
geram mudanças qualitativas e impulsionam
o processo de desenvolvimento do indivíduo.
Vygotsky, em sua teoria, preocupou-se
mais com a aprendizagem escolar e a sua
relação com o desenvolvimento ocorrido antes e durante o processo escolar. Para ele é
importante uma análise do desenvolvimento
antes mesmo da construção da aprendizagem. Assim, Vygotsky afirmou:
Quando se pretende definir a relação entre o processo de desenvolvimento e a capacidade potencial de aprendizagem, não
podemos limitar-nos a um único nível de
desenvolvimento. Tem de se determinar
pelo menos dois níveis de desenvolvimento de uma criança, já que, se não, não se
conseguirá encontrar a relação entre desenvolvimento e capacidade potencial de
aprendizagem em cada caso específico.
Ao primeiro destes níveis chamamos nível de desenvolvimento efetivo da criança.
Entendemos por isso o nível de desenvolvimento das funções psicointelectuais da
criança que se conseguiu como resultado
de um específico processo de desenvolvimento já realizado (VYGOTSKY, 2001,
p. 111).

A distância existente entre o nível de
desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial é o que Vygotsky (2007) conceituou de zona de desenvolvimento proximal.
A ZDP proporciona um espaço de integração no ambiente da sala de aula onde
aqueles que se encontram em um nível mais
avançado no processo de aprendizagem ou
que já superaram suas dificuldades possam
ajudar os colegas. Nessa situação o professor, mesmo sem sua participação direta, ele
age de forma a estabelecer uma interação
entre os alunos, levando assim, a criação da
ZDP através de suas intervenções. Em todas
as fases do desenvolvimento da criança é
importante o trabalho em grupos, pois proporciona a interação, favorece a cooperação,
a solidariedade e promove a troca de conhecimentos e saberes variados.
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Também é importante lembrar a organização de um ambiente agradável, afetivo e
que seja subsidiado por recursos e estratégias que ajudem a motivar a construção das
aprendizagens que devem acontecer de forma autônoma e eficaz. Um ambiente alfabetizador se caracteriza pelo espaço de leitura
e escritas, com atividades interessantes e diversificadas, que devem estar sempre ao alcance de todos para se apropriarem na hora
em que quiserem, pois assim, as crianças irão
construir progressivamente sua própria leitura
e escrita, bem como o gosto pelo ato de ler.
Esse processo de construção do conhecimento não se faz apenas pela transmissão e assimilação das informações e sim pela
formulação de hipóteses individuais e coletivas pelas crianças buscando a resolução
dos problemas e, para isso, é necessário um
ambiente propício para que haja progressos
nessa construção de conhecimentos, pois as
crianças terão oportunidade de refletir e criar
as possibilidades para compreensão da escrita como objeto social.

O professor comprometido com sua
prática pedagógica implica: “[...] na vivência
do espírito de parceria, de integração entre
teoria e prática, conteúdo e realidade, objetividade e subjetividade, ensino e avaliação,
reflexão e ação, dentre muitos dos fatores integrantes do processo pedagógico” (LUCK,
1994, p.54).
É fundamental que no processo de ensino e aprendizagem o professor renove suas
práticas e metodologias visando potencializar
as descobertas e habilidades dos seus alunos, estimulando sempre a coletividade como
também a autonomia nas atividades desenvolvidas pelas crianças. Trabalhar com inovação sem deixar de lado o planejamento de
suas ações, pois o processo educativo exige
organização sistemática, sem abandonar os
princípios de liberdade, atendimento às necessidades individuais e coletivas, oportunidades para todos e formação para cidadania.

Nesse contexto, o professor deve trabalhar as dificuldades apresentadas pelas crianças para que elas vençam as etapas do seu
desenvolvimento. A ação pedagógica surge
então como uma ajuda aos alunos no processo de superação de conflitos. Porém, nesse
sentido, o professor deve ter bem claro que,
para estruturar sua intervenção, é necessário
saber o nível de desenvolvimento real em que
a criança se encontra para que na ZDP ele
possa agir e promover a interação essencial
e adequada entre as crianças.
A escola exerce um papel de grande
responsabilidade na construção do conhecimento dos seus alunos, pois os saberes que
serão adquiridos no ambiente escolar garantirão o seu exercício da cidadania. Para isso, o
professor comprometido com a alfabetização
para a cidadania precisa se organizar, construir e reconstruir seu planejamento, avaliar
sua atuação, levando sempre em consideração os conhecimentos já trazidos por seus
alunos e a partir daí estabelecer uma relação
de respeito e confiança com as crianças.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A alfabetização, há décadas é vista como um grande problema da educação brasileira e
esse foi o foco do estudo realizado, ou seja, buscamos analisar, através do conhecimento dos
conceitos, do que dizem os grandes teóricos e das práticas diárias que podem ser realizadas
pelos educadores, buscando, assim, estabelecer as estratégias para alfabetizar letrando as
crianças da Educação Infantil.
Iniciamos estabelecendo conceitos acerca do que se diz de alfabetização e letramento numa busca de esclarecer o significado de cada um, embora concluamos que, apesar
de revelarem diferentes conceitos, ambos estão entrelaçados, pois o ideal é ensinar a ler e
escrever contextualizando o aprendizado com as práticas sociais da leitura e da escrita. Por
isso, é essencial que nos primeiros anos de escolarização (que engloba a Educação Infantil e
anos iniciais do Ensino Fundamental), o educador volte sua prática para uma realidade mais
próxima possível do aluno proporcionando aos seus alunos atividades de leitura e escrita que
contextualizam seu dia a dia.
Para enfatizar os conceitos de alfabetização e letramento, analisamos no segundo capítulo o que dizem os mais renomados teóricos a respeito do tema em estudo. Observamos
que cada um deles também enfatiza o fato de que uma boa parte das pessoas alfabetizadas
não está letrada. Nos estudos de Piaget relatados, vimos como ele compreendeu o processo
de desenvolvimento do indivíduo através dos estágios da aprendizagem (sensório-motor, pré-operatório, operações concretas e operações formais). Também demos ênfase aos estudos
de Emília Ferreiro onde em seu livro Psicogênese da Língua Escrita, estabelece estágios para
o processo de alfabetização (pré-silábico, silábico, silábico-alfabético e alfabético). Tanto Piaget quanto Emília Ferreiro nos levam a concordar que as crianças têm seu modo próprio de
aprender e, portanto, constroem seu próprio conhecimento.
No final estabelecemos, através de reflexões, o papel do professor no desenvolvimento
das práticas diárias de leitura e escrita. Verificou-se que precisamos, verdadeiramente, é conscientizar o professor alfabetizador, pois somente quando ele tiver consciência da importância
de seu papel, na formação do educando em seu exercício das práticas sociais de leitura e
escrita na sociedade em que vive, é que vai romper com paradigmas tradicionais e perceber
que não basta alfabetizar. Hoje os nossos alunos necessitam de um processo de aprendizagem que focalize o alfabetizar letrando. O texto trouxe considerações importantes acerca da
prática docente que nos faz refletir sobre o nosso verdadeiro papel no processo de desenvolvimento da criança, através de práticas construtivistas no sentido de construir o conhecimento.
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INCLUSÃO ESCOLAR: O CONTEXTO HISTÓRICO NO BRASIL

RESUMO: Este estudo tem como temática a contextualização histórica da Inclusão Escolar no Brasil.
É sabido que nas últimas décadas muito se tem debatido sobre um sistema educacional inclusivo,
considerando as esferas política, cultural, social e pedagógica e manifestando-se em prol do direito
de todos a uma educação de qualidade. Assim, o objetivo desta pesquisa é pontuar os avanços
legais e pedagógicos que vêm ampliando o cenário da educação inclusiva em nosso país. Para
realizar tal reflexão, a metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho foi a do tipo bibliográfica,
com aporte teórico baseado na revisão de legislações que dizem respeito à garantia dos direitos e
educação inclusiva no Brasil, como a Declaração de Salamanca (1994), a constituição de 1988 e
a LDB 1996 e nos estudos de Carvalho e Martins (2011, p. 25), Aranha (2004) e Machado (1994).
Foram as mudanças nas legislações que deram visibilidade aos indivíduos com necessidades
especiais na sociedade e na Educação, mas, enquanto educadores, sabemos que ainda temos
muitos desafios a superar nesta trajetória, no intuito de possibilitar que nossos alunos realmente
avancem em suas dificuldades, desenvolvendo suas habilidades e potencialidades, dentro dos
limites de cada um.

Palavras-chave: Educação; Inclusão Escolar; Necessidades Especiais.
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INTRODUÇÃO

A

tuando enquanto educadores, podemos perceber as mudanças e até mesmo os
avanços na trajetória da educação inclusiva no Brasil. É importante entendermos
esta trajetória para que possamos melhor auxiliar nossos alunos, oferecendo um
atendimento de qualidade, mesmo diante das dificuldades, da falta de recursos e das limitações que nos deparamos em nossa realidade nas escolas.
Observando o percurso da inclusão escolar no Brasil, podemos destacar algumas
prerrogativas em âmbito legal que subsidiam o atendimento do indivíduo com necessidades
especiais nas escolas regulares, tais como a Constituição Brasileira (BRASIL, 1988) e a LDB
- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96 (BRASIL, 1996).
Este estudo pretende pontuar os avanços legais e pedagógicos que vêm ampliando
o cenário da educação inclusiva em nosso país. Para realizar tal reflexão, a metodologia de
pesquisa utilizada neste trabalho foi a do tipo bibliográfica, com aporte teórico baseado na
revisão de legislações que dizem respeito à garantia dos direitos e educação inclusiva no
Brasil, como a Declaração de Salamanca (1994), a constituição de 1988 e a LDB 1996 e nos
estudos de Carvalho e Martins (2011, p. 25), Aranha (2004) e Machado (1994).
No que se refere à Educação, tais leis têm a finalidade de garantir a constituição de uma
sociedade justa, igualitária e equitativa, formando cidadãos críticos e responsáveis, conscientes de seus direitos, deveres e oportunidades, que sejam capazes de conviver com dignidade,
preparados para o mundo do trabalho e a prática social, conforme preconiza o artigo 2º da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB nº. 9394/96 (BRASIL, 1996).
Podemos perceber que a materialização da escola verdadeiramente inclusiva trabalha
baseando-se na defesa de princípios e valores éticos, na projeção dos ideais de cidadania e
justiça, nivelada a uma proposta que visa à promoção de práticas pedagógicas contemplando
o aluno, individualmente, em sua maneira peculiar durante o processo de aprendizagem e
envolvendo, com compromisso e empenho, a comunidade escolar.
Pensar e fazer acontecer inclusão escolar é algo que não depende apenas da vontade
dos educadores, pois, para fazer valer as leis e os direitos, sabemos que ainda é preciso superarmos fatores políticos, sociais, econômicos, históricos e culturais, que por vezes impedem
que a inclusão seja consolidada em nossas escolas.
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O CONTEXTO HISTÓRICO DA INCLUSÃO
ESCOLAR NO BRASIL
Quando pensamos em Inclusão Escolar,
primeiramente precisamos considerar o percurso que nos trouxe até aqui. Também é preciso nos remetermos à questão da diversidade
humana, nas diferenças e peculiaridades de
cada um, as características, capacidades, limitações e necessidades de cada ser humano,
que precisam ser contempladas na Educação
e, consequentemente, respeitada nas escolas.
A inclusão ou a exclusão das pessoas
com deficiência estão intimamente ligadas às
questões culturais. No mundo ocidental, a inclusão escolar se consagrou após a década
de 1980, como lema impulsionador de importantes movimentos sociais e ações políticas.
Na Europa e nos Estados Unidos da América,
já nos anos 1970, a inclusão social das pessoas com deficiência figurava entre os direitos
sociais básicos expressos em importantes documentos legais e normativos.
No Brasil, até a década de 50, praticamente não se falava em Educação Especial.
Foi após 1970, que a educação especial passou a ser discutida, tornando-se preocupação
dos governos com a criação de instituições
públicas e privadas, órgãos normativos federais e estaduais e de classes especiais.
O desenvolvimento histórico da educação especial no Brasil inicia-se no século 19,
quando os serviços dedicados a esse segmento de nossa população, inspirados por
experiências norte-americanas e europeias,
foram trazidos por alguns brasileiros que se
dispunham a organizar e a implementar ações
isoladas e particulares para atender a pessoas
com deficiências físicas, mentais e sensoriais.
Essas iniciativas não estavam integradas
às políticas públicas de educação e foi preciso o passar de um século, aproximadamente, para que a educação especial passasse a
ser uma das componentes de nosso sistema
educacional. De fato, no início dos anos 60 é
que essa modalidade de ensino foi instituída
oficialmente, com a denominação de "educação dos excepcionais". Faz-se necessário compreender o processo histórico da Educação
Especial para que possamos avançar frente às
necessidades trazidas na Educação Inclusiva.

O início da Educação Especial se deu no
Brasil, no momento em que a sociedade vivia
sob a influência do liberalismo, que sustentou
as tendências republicanas e abolicionistas
(MAZZOTTA,1996, p. 85).
Foi em 1988, mediante a Constituição
brasileira (BRASIL, 1988) que ficou instituído
o direito à educação gratuita e obrigatória, ao
menos em nível menos elementar. Esses direitos, além de serem mantidos, foram ainda
entendidos como sendo dever do Estado e da
família, no seu art. 205. E no artigo 208, estabelece a integração escolar enquanto preceito constitucional, preconizando o atendimento
aos indivíduos que apresentam deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino.
A Constituição Brasileira assegura o direito de todos à educação, garantindo, assim, o
atendimento educacional de pessoas que apresentam necessidades educacionais especiais.
Já o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), nos artigos 54 e 66, assegura
o direito à educação, fazendo referência aos
Portadores de Necessidade Educacionais Especiais e seus direitos, não só à educação,
como também ao trabalho, reafirmando o compromisso de proteção integral à criança e ao
adolescente. O ECA, em seu artigo 3º, estabelece que sejam respeitados os seus direitos e
deveres individuais e coletivos,
[...] assegurando-se-lhes, por lei ou por
outros meios, todas as oportunidades e
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual
e social, em condições de liberdade e de
dignidade." Esse documento legal dispõe
também sobre as obrigações do Estado e
da família de garantir o seu pleno desenvolvimento, com destaque para o artigo
54, que versa sobre a responsabilidade
do Estado de assegurar-lhes o Ensino
Fundamental, e para o inciso III do mesmo artigo, que estabelece para o Estado a
obrigação de oferecer "atendimento educacional especializado aos portadores
de deficiência, preferencialmente na rede
regular de ensino", e o "acesso aos níveis
mais elevados do ensino, da pesquisa e
da criação artística, segundo a capacidade de cada um (ECA, em seu artigo 3º).
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) estabelece, no artigo 58,
que a Educação Especial deve ser uma "modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para
educandos portadores de necessidades especiais...; haverá serviços de apoio especializado
... [é] dever constitucional do Estado, tem início
na faixa etária de zero a seis anos, durante a
Educação Infantil".

das da Europa. O abandono de crianças com
deficiências nas ruas, portas de conventos e
igrejas era comum no século XVII, que acabavam sendo devoradas por cães ou acabavam
morrendo de frio, fome ou sede. A criação da
“roda de expostos” em Salvador e Rio de Janeiro, no início do século XVIII e, em São Paulo,
no início do século XIX, deu início a institucionalização dessas crianças que eram cuidadas
por religiosas.

Em meados da década de 90, no Brasil,
começaram as discussões em torno do novo
modelo de atendimento escolar denominado
inclusão escolar. Esse novo paradigma surge
como uma reação contrária ao processo de integração, e sua efetivação prática tem gerado
muitas controvérsias e discussões. Reconhecemos que trabalhar com classes heterogêneas
que acolhem todas as diferenças traz inúmeros
benefícios ao desenvolvimento das crianças
deficientes e também as não deficientes, na
medida em que estas têm a oportunidade de
vivenciar a importância do valor da troca e da
cooperação nas interações humanas.

Historicamente, a educação especial tem
sido considerada como educação de pessoas com deficiência, seja ela mental, auditiva,
visual, motora, física múltipla ou decorrente de
distúrbios invasivos do desenvolvimento, além
das pessoas superdotadas que também têm
integrado o alunado da educação especial.

Em 1990, com a Conferência Mundial
Sobre Educação Para Todos, a educação
aparece como preocupação mundial. O tema
foi motivo de vários estudos e encontros. Na
Espanha, durante a Conferência Mundial de
Necessidades Educacionais Especiais, foi
aprovada a Declaração de Salamanca no ano
de 1994, um marco no que se refere à Educação Inclusiva, reconhecendo a importância
do envolvimento crescente dos governos, dos
grupos de pressão, dos grupos comunitários e
de pais, e, em particular, das organizações de
pessoas com deficiência, na luta por melhores
condições de acesso da pessoa com deficiência a uma educação de qualidade.
Tal Declaração traz consigo ganhos
como o respeito à diversidade e a garantia
de acesso e permanência das pessoas com
deficiência no sistema educativo de ensino regular, além da incitação aos governos para a
elaboração de políticas públicas que tenham
como fim a educação inclusiva.
A história da Educação Especial no Brasil foi determinada, pelo menos até o final do
século XIX, pelos costumes e informações vin-

Aos poucos, as sociedades democráticas vêm divulgando, discutindo e defendendo
a inclusão como direito de todos em relação
aos diversos espaços sociais. Tal modalidade
se organizou como Educação Especial com
base em práticas terapêuticas, sustentadas por
diagnósticos que definiriam o atendimento a
ser prestado a pessoas com deficiência.
Segundo Mazzotta (1996, p. 85), são
dois os períodos na evolução da Educação
Especial no Brasil. O primeiro de 1854 a 1956,
em que se verificava iniciativas oficiais e particulares isoladas, tendo este período a fundação do "Imperial Instituto para Meninos Cegos"
atual (Instituto Benjamin Constant), o Imperial
Instituto dos Surdos-Mudos (atual Instituto Nacional de Educação de Surdos) e o segundo
que abrange de 1957 a 1993, que teve as
iniciativas oficiais de âmbito nacional. Embora a Constituição de 1824, primeira no país,
prometesse a educação primária e gratuita a
todos, esta foi relegada ao esquecimento.
Entre a década de 30 e 40 observamos várias mudanças na educação brasileira,
como, por exemplo, a expansão do ensino primário e secundário, a fundação da Universidade de São Paulo etc. Podemos dizer que a
educação do deficiente mental ainda não era
considerada um problema a ser resolvido. Neste período a preocupação era com as reformas
na educação da pessoa normal.
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Em 1967, a Sociedade Pestalozzi do Brasil, criada em 1945, já contava com 16 instituições por todo o país. Criada em 1954, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais já
contava também com 16 instituições em 1962.
Nessa época, foi criada a Federação Nacional
das APAES (FENAPAES) que, em 1963, realizou
seu primeiro congresso (MENDES, 1995, p. 91).
Nesta época, podemos dizer que houve uma expansão de instituições privadas de
caráter filantrópico sem fins lucrativos, isentando assim o governo da obrigatoriedade de
oferecer atendimento aos deficientes na rede
pública de ensino. Nos anos 50, mais especificamente no ano de 1957, o atendimento
educacional aos indivíduos que apresentavam
deficiência foi assumido explicitamente pelo
governo federal, em âmbito nacional, com a
criação de campanhas voltadas especificamente para este fim.
Em 1960 foi criada a “Campanha Nacional de Educação e Reabilitação de Deficientes
Mentais” (CADEME). A CADEME tinha por finalidade promover em todo território Nacional, a
“ educação, treinamento, reabilitação e assistência educacional das crianças retardadas e
outros deficientes mentais de qualquer idade
ou sexo” (MAZZOTTA, 1996, p. 52).
Ainda de acordo com Mazzotta (1996,
p. 86):
A criação desses dois Institutos representou uma grande conquista para o
atendimento dos indivíduos deficientes,
abrindo espaço para a conscientização
e a discussão sobre a sua educação. No
entanto, não deixou de se constituir em
uma medida precária em termos nacionais, pois em 1872, com uma população
de 15.848 cegos e 11.595, no país eram
atendidos apenas 35 cegos e 17 surdos
(MAZZOTTA, 1996, p. 86).

Nesse período, junto com as discussões
mais amplas sobre reforma universitária e educação popular, o estado aumenta o número
de classes especiais, principalmente para deficientes mentais, nas escolas públicas. Sobre
isso, JANNUZZI (1992, p. 36), esclarece que
na educação especial para indivíduos que
apresentam deficiência mental há uma relação

diretamente proporcional entre o aumento de
oportunidades de escolarização para as classes mais populares e a implantação de classes especiais para deficiência mental leve nas
escolas regulares públicas.
Ao longo da década de 60, ocorreu a
maior expansão no número de escolas de ensino especial já vista no país. Em 1969, havia
mais de 800 estabelecimentos de ensino especial para deficientes mentais, cerca de quatro
vezes mais do que a quantidade existente no
ano de 1960.
Enquanto que, na década de 70, observamos nos países desenvolvidos, amplas
discussões e questionamentos sobre a integração dos deficientes mentais na sociedade,
no Brasil acontece neste momento a institucionalização da Educação Especial em termos
de planejamento de políticas públicas com a
criação do Centro Nacional de Educação Especial (CENESP), em 1973.
A prática da integração social no cenário
mundial teve seu maior impulso após os anos
80, reflexo dos movimentos de luta pelos direitos
dos deficientes. No Brasil, essa década representou também um tempo marcado por muitas lutas sociais empreendidas pela população
marginalizada. As mudanças sociais, ainda que
mais nas intenções do que nas ações, foram se
manifestando em diversos setores e contextos e,
sem dúvida alguma, o envolvimento legal nessas
mudanças foi de fundamental importância.
Assim, a Educação Especial se caracterizou por ações isoladas e o atendimento se
referiu mais às deficiências visuais, auditivas e,
em menor quantidade, às deficiências físicas.
Podemos dizer que em relação à deficiência
mental houve um silêncio quase absoluto. Em
cada época, as concepções de deficiência
mental refletiam as expectativas sociais daquele momento histórico.
Nesse contexto, a concepção de deficiência mental, de acordo com JANNUZZI
(1992, p. 72), passou a englobar diversos tipos de crianças que tinham em comum o fato
de apresentarem comportamentos que divergiam daqueles esperados pela sociedade e
consequentemente pela escola.
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No Brasil, a deficiência mental não era
considerada como uma ameaça social nem
como uma degenerescência da espécie. Ela
era atribuída aos infortúnios ambientais, apesar da crença numa concepção organicista e
patológica (MENDES, 1995, p. 43).
Sob o rótulo de deficientes mentais, encontramos alunos indisciplinados, com aprendizagem lenta, abandonados pela família, portadores de lesões orgânicas, com distúrbios
mentais graves, enfim toda criança considerada fora dos padrões ditados pela sociedade
como normais.
Ao analisarmos o contexto escolar, o
que podemos perceber é que os antigos paradigmas fundantes da Educação Especial (a
institucionalização e normatização) ainda não
foram superados. As políticas públicas precisam avançar no sentido de assegurar aos educadores, às famílias e à comunidade escolar
informações sobre as conquistas obtidas.
Para que a educação inclusiva possa
acontecer na prática, é necessária a qualidade,
eficiência e competência dos gestores educacionais, bem como a disponibilidade de recursos e oferecimento de boa estrutura escolar
pelas políticas públicas, pois a educação inclusiva necessita do seu cumprimento, acordado
à qualidade que a legislação brasileira oferece.
Hoje, a Educação Especial é entendida
como uma modalidade de ensino transversal,
que deve perpassar todos os níveis, não devendo funcionar como um sistema paralelo.
A materialização da escola verdadeiramente
inclusiva trabalha baseando-se na defesa de
princípios e valores éticos, na projeção dos
ideais de cidadania e justiça, nivelada a uma
proposta que visa à promoção de práticas
pedagógicas contemplando o aluno, individualmente, em sua maneira peculiar durante
o processo de aprendizagem e envolvendo,
com compromisso e empenho, a comunidade
escolar. Quando o educador percebe que seu
aluno está com alguma dificuldade de aprendizagem, para ajudá-lo é conveniente que o encaminhe para uma avaliação psicopedagógica
e acione a rede de proteção (buscando apoio
na Saúde, por exemplo).

A EVOLUÇÃO DA EDUCAÇÃO
INCLUSIVA NO BRASIL
A história da educação de pessoas com
deficiência no Brasil está dividida entre três
grandes períodos:
- de 1854 a 1956 - marcado por iniciativas de caráter privado;
- de 1957 a 1993 – definido por ações
oficiais de âmbito nacional;
- de 1993 à atualidade – caracterizado
pelos movimentos em favor da inclusão escolar.
No primeiro período enfatizou-se o atendimento clínico especializado, mas incluindo
a educação escolar e nesse tempo foram fundadas as instituições mais tradicionais de assistência às pessoas com deficiências mental,
físicas e sensoriais que seguiram o exemplo e
o pioneirismo do Instituto dos Meninos Cegos,
fundado na cidade do Rio de Janeiro, em fins
de 1854.
Quanto ao percurso histórico das leis
relacionadas à Educação Inclusiva no Brasil,
podemos destacar:
1988 – Constituição da República Federativa do Brasil: Estabelece “promover o bem
de todos, sem preconceitos de origem, raça,
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação” (art.3º inciso IV). Define, ainda,
no artigo 205, a educação como um direito
de todos, garantindo o pleno desenvolvimento
da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. No artigo 206, inciso
I, estabelece a “igualdade de condições de
acesso e permanência na escola” como um
dos princípios para o ensino e garante, como
dever do Estado, a oferta do atendimento educacional especializado, preferencialmente na
rede regular de ensino (art. 208).
1989 – Lei nº 7.853/89: Dispõe sobre o
apoio às pessoas portadoras de deficiência e
sua integração social.
1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº. 8.069/90: O artigo 55 reforça
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gação de matricular seus filhos ou pupilos na
rede regular de ensino”.

escola inclusiva que garanta o atendimento à
diversidade humana”.

1990 – Declaração Mundial de Educação para Todos: Documentos internacionais
passam a influenciar a formulação das políticas públicas de educação inclusiva.

2001 – Convenção da Guatemala
(1999), promulgada no Brasil pelo Decreto nº
3.956/2001: Afirma que as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos humanos e
liberdades fundamentais que as demais pessoas, definindo como discriminação com base
na deficiência toda diferenciação ou exclusão
que possa impedir ou anular o exercício dos
direitos humanos e de suas liberdades fundamentais.

1994 – Declaração de Salamanca: Dispõe sobre princípios, políticas e práticas na
área das necessidades educacionais especiais.
1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9.394/96: No artigo
59, preconiza que os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos currículo, métodos,
recursos e organização específicos para atender às suas necessidades; assegura a terminalidade específica àqueles que não atingiram
o nível exigido para a conclusão do ensino
fundamental em virtude de suas deficiências
e; a aceleração de estudos aos superdotados
para conclusão do programa escolar.
1999 – Decreto nº 3.298 que regulamenta a Lei nº 7.853/89: Dispõe sobre a Política
Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, define a educação especial
como uma modalidade transversal a todos os
níveis e modalidades de ensino, enfatizando a
atuação complementar da educação especial
ao ensino regular.
2001 – Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (Resolução CNE/CEB nº 2/2001):
Determinam que os sistemas de ensino
devem matricular todos os alunos, cabendo
às escolas organizarem-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais (art. 2º), o que contempla,
portanto, o atendimento educacional especializado complementar ou suplementar à escolarização. Porém, ao admitir a possibilidade
de substituir o ensino regular, acaba por não
potencializar a educação inclusiva prevista no
seu artigo 2º.
2001 – Plano Nacional de Educação
– PNE, Lei nº 10.172/2001: Destaca que “o
grande avanço que a década da educação
deveria produzir seria a construção de uma

2002 – Resolução CNE/CP nº1/2002:
Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Formação de Professores da Educação
Básica, define que as instituições de ensino superior devem prever em sua organização curricular formação docente voltada para a atenção
à diversidade e que contemple conhecimentos
sobre as especificidades dos alunos com necessidades educacionais especiais.
2002 – Lei nº 10.436/02: Reconhece a
Língua Brasileira de Sinais como meio legal de
comunicação e expressão, determinando que
sejam garantidas formas institucionalizadas de
apoiar seu uso e difusão, bem como a inclusão
da disciplina de Libras como parte integrante
do currículo nos cursos de formação de professores e de fonoaudiologia.
2004 – Cartilha – O Acesso de Alunos
com Deficiência às Escolas e Classes Comuns
da Rede Regular: O Ministério Público Federal
divulga o documento com o objetivo de disseminar os conceitos e diretrizes mundiais para
a inclusão.
2004 – Decreto nº 5.296/04: Regulamenta as leis nº 10.048/00 e nº 10.098/00,
estabelecendo normas e critérios para a promoção da acessibilidade às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida (implementação do Programa Brasil Acessível).
2005 – Decreto nº 5.626/05: Regulamenta a Lei nº 10.436/02, visando à inclusão
dos alunos surdos, dispõe sobre a inclusão da
Libras como disciplina curricular, a formação
e a certificação de professor, instrutor e tradutor/intérprete de Libras, o ensino da Língua
Portuguesa como segunda língua para alunos
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surdos e a organização da educação bilíngüe
no ensino regular.
2006 – Plano Nacional de Educação em
Direitos Humanos: Lançado pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos, pelo Ministério
da Educação, pelo Ministério da Justiça e pela
UNESCO. Objetiva, dentre as suas ações, fomentar, no currículo da educação básica, as temáticas relativas às pessoas com deficiência e
desenvolver ações afirmativas que possibilitem
inclusão, acesso e permanência na educação
superior.
2007 – Plano de Desenvolvimento da
Educação – PDE: Traz como eixos a acessibilidade arquitetônica dos prédios escolares, a
implantação de salas de recursos multifuncionais e a formação docente para o atendimento
educacional especializado.
2008 – Política Nacional de Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva: Traz as diretrizes que fundamentam uma
política pública voltada à inclusão escolar, consolidando o movimento histórico brasileiro.
2009 – Convenção sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência: Aprovada pela
ONU e da qual o Brasil é signatário. Estabelece que os Estados Parte devem assegurar
um sistema de educação inclusiva em todos
os níveis de ensino. Determina que as pessoas com deficiência não sejam excluídas do
sistema educacional geral e que as crianças
com deficiência não sejam excluídas do ensino
fundamental gratuito e compulsório; e que elas
tenham acesso ao ensino fundamental inclusivo, de qualidade e gratuito, em igualdade de
condições com as demais pessoas na comunidade em que vivem (Art.24).
2008 – Decreto nº 6.571: Dá diretrizes
para o estabelecimento do atendimento educacional especializado no sistema regular de
ensino (escolas públicas ou privadas).
2009 – Resolução No. 4 CNE/CEB: Institui diretrizes operacionais para o atendimento
educacional especializado na Educação Básica, que deve ser oferecido no turno inverso da
escolarização, prioritariamente nas salas de recursos multifuncionais da própria escola ou em
outra escola de ensino regular. O AEE pode ser

realizado também em centros de atendimento
educacional especializado públicos e em instituições de caráter comunitário, confessional
ou filantrópico sem fins lucrativos conveniados
com a Secretaria de Educação (art.5º).
2011 – Plano Nacional de Educação
(PNE): Projeto de lei ainda em tramitação. A
Meta 4 pretende "universalizar, para a população de 4 a 17 anos, o atendimento escolar
aos estudantes com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades
ou superdotação na rede regular de ensino.”.
Dentre as estratégias, está garantir repasses
duplos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação (FUNDEB) a
estudantes incluídos; implantar mais salas de
recursos multifuncionais; fomentar a formação
de professores de AEE; ampliar a oferta do
AEE; manter e aprofundar o programa nacional
de acessibilidade nas escolas públicas; promover a articulação entre o ensino regular e
o AEE; acompanhar e monitorar o acesso à
escola de quem recebe o benefício de prestação continuada.
2012 – Lei nº 12.764: Institui a Política
Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa
com Transtorno do Espectro Autista; e altera
o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990.
- Resolução nº4 CNE/CEB; Resolução
CNE/CP nº 1/02 – Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores; Resolução CNE/CEB nº 2/01 – Normal 0 21 Institui
Diretrizes Nacionais para a Educação Especial
na Educação Básica; Resolução CNE/CP nº
2/02 – Institui a duração e a carga horária de
cursos; Resolução nº 02/81 – Prazo de conclusão do curso de graduação; Resolução nº
05/87 – Altera a redação do Art. 1º da Resolução nº 2/81.
Este e outros dispositivos legais referentes à assistência social, saúde da criança, do
jovem e do idoso levantam questões muito
importantes para a discussão da educação
especial brasileira, não apenas com relação à
adaptação de edifícios de uso público, quebra
de barreiras arquitetônicas de todo tipo, transporte coletivo, salário mínimo obrigatório como
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benefício mensal às pessoas com deficiência
que não possuem meios de prover sua subsistência e outros. Entre essas questões desponta atualmente a inclusão escolar e novamente
se questiona aqui a destinação da educação
especial.
É notório que apenas leis e declarações,
por mais pertinentes e apropriadas que sejam,
por si só não revertem situações e crenças
arraigadas na consciência social dos indivíduos. Ainda que haja iniciativas governamentais
e esforços internacionais, é bem sabido que a
mudança do paradigma da educação especial
vista como algo à parte, um apêndice da educação e consequentemente, também um apêndice da sociedade, é algo que requer ações
de convencimento e para tal necessariamente
deverá expandir-se e deixar de premiar apenas
a comunidade científica.
Enquanto educadores, nosso papel frente à inclusão, reside em acreditar nas possibilidades de avanços acadêmicos dos alunos
denominados normais, terão de se tornar mais
solidários, acolhedores diante das diferenças
e, crer que a escola terá que se renovar, pois
a nova política educacional é construída segundo o princípio da igualdade de todos perante a lei que abrange as pessoas de todas
as classes sociais.
O aluno com deficiência, na convivência
com seus pares da mesma idade, estimula seu
desenvolvimento cognitivo e social, demonstrando maior interesse pelo ambiente que o
cerca e apresenta comportamentos próprios
para sua idade.
O professor deve estar atento à interação
estabelecida entre os alunos com e sem deficiências, promovendo, não só as aprendizagens
acadêmicas, como o relacionamento entre eles
e o aumento da autoestima da criança com deficiência, auxiliando sua integração na classe.
A segregação ou integração depende do tipo
de relação estabelecida entre a pessoa com
deficiência é aquela que não a apresenta. É
preciso que o professor mantenha um olhar investigativo mediante as mais diversas dificuldades ou possíveis distúrbios de aprendizagem,
a fim de encaminhar o aluno ao atendimento
psicopedagógico.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para a realização deste trabalho, a metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho
foi a do tipo bibliográfica, com pesquisas realizadas em livros, revistas, artigos acadêmicos,
periódicos e jornais. O referencial teórico disponibilizado via Internet permitiu uma ampla
fundamentação teórica do trabalho. Para fundamentar este artigo, as bibliografias consultadas focam em Carvalho e Martins (2011, p.
25), Aranha (2004) e Machado (1994).
Foram as mudanças nas legislações que
deram visibilidade aos indivíduos com necessidades especiais na sociedade e na Educação, mas, enquanto educadores, sabemos que
ainda temos muitos desafios a superar nesta
trajetória, no intuito de possibilitar que nossos
alunos realmente avancem em suas dificuldades, desenvolvendo suas habilidades e potencialidades, dentro dos limites de cada um.
Mesmo com avanços muito significativos no sentido de assegurar plenos direitos
a todos os seres humanos, podemos observar que ainda há que fazer para que a escola
seja efetivamente um espaço democrático de
participação social efetiva e de tomada de decisões, verdadeiramente inclusiva. Para isso,
é preciso que os diversos atores sociais, partícipes das diversas instituições, sejam capazes
de vencer os próprios preconceitos e consolidar novos paradigmas que favoreçam uma
educação que promova a humanização dos
indivíduos, ou seja, de uma educação em que
todos tenham os seus processos de apropriação e objetivação do que já foi elaborado pelo
gênero humano.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através da bibliografia pesquisada no presente estudo, podemos perceber que é necessária uma nova concepção de escola, de aluno, de ensinar e de aprender. A efetivação de
uma prática educacional inclusiva não será garantida por meio de leis, decretos ou portarias
que obriguem as escolas regulares a aceitarem os alunos com necessidades especiais, ou
seja, apenas a presença física do aluno deficiente mental na classe regular não é garantia de
inclusão, mas sim que a escola esteja preparada para dar conta de trabalhar com os alunos
que chegam até ela, independentemente de suas diferenças ou características individuais.
A Declaração de Salamanca (1994, p.4) é considerada um marco e início da caminhada
para a Educação Inclusiva. A inclusão é um processo educacional através do qual todos os
alunos, incluído, com deficiência, devem ser educados juntos, com o apoio necessário, na
idade adequada e em escola de ensino regular.
A luta pela integração social do indivíduo que apresenta deficiência foi realmente um
avanço social muito importante, pois teve o mérito de inserir esse indivíduo na sociedade de
forma sistemática, se comparado aos tempos de segregação.
Em lei, muitas conquistas foram alcançadas. Entretanto, precisamos garantir que essas
conquistas, expressas nas leis, realmente possam ser efetivadas na prática do cotidiano escolar, no intuito de garantir a democratização do ensino, permitindo o acesso, a permanência
e o sucesso de todos os alunos na escola, com ou sem necessidades especiais.
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A APRENDIZAGEM COM TEA

RESUMO: O presente artigo objetiva a revisão bibliográfica da produção acadêmica com foco no
aspecto clínico e educacional do Transtorno de Espectro autista e a educação inclusiva, visando
uma compreensão integral acerca desta síndrome que requer do educador conhecimento para
auxiliar a criança portadora do transtorno a superar as barreiras que impedem a sua aprendizagem.
O Transtorno de Espectro autista está presente em sala de aula, incumbindo o professor de
elaborar estratégias pedagógicas para a melhora do desempenho escolar dessas crianças, o que
demanda estudo dos diversos ângulos que permeiam esse transtorno e suas particularidades,
aspectos clínicos e educacionais relevantes para complementar à prática docente com esses
alunos.

Palavras-chave: Transtorno; Espectro Autista, Desempenho Escolar, Prática Docente, Educação
Inclusiva.
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INTRODUÇÃO

O

tema tem como objetivo entender quais as dificuldades que a criança com Autismo enfrenta, e o que falta para que o mesmo venha a ter uma assistência
maior. O tema autismo nos deixa com muitas dúvidas sobre como acontece
essa interação, pois sentimos que quando se trata de uma criança autista assusta, e muitos
professores que dizem que não dariam conta que não saberiam lidar com elas. As crianças
autistas apresentam, com frequência, sintomas gastrointestinais tais como, dor abdominal,
diarreia crônica, flatulência, vômitos, regurgitação, perda de peso, intolerância aos alimentos,
irritabilidade, disenteria entre outros.
A metodologia utilizada são pesquisas bibliográficas baseadas em autores que abordam
o tema estudado, e também um estudo de caso observado por meios de práticas pedagógicas.
Mas sabemos que hoje existem políticas de direitos em favor daqueles, que durante muito tempo foi excluído pela sociedade, como a Lei Federal 7.853/89 que garante à gratuidade
de acesso à rede pública de ensino regular ao aluno portador de deficiência física ou mental,
e prevê punição de um a quatro anos a quem negar ou cancelar matrícula de qualquer aluno
deficiente.
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AUTISMO
No Brasil, a LDB 9394/96 Art. 58 e 59,
em consonância com a Legislação Federal
Art. 74, determina que a educação PNEE
(Portadores de Necessidade Educacionais
Especiais) deve se dar de preferência, na rede
regular de ensino.
Algumas crianças e adolescentes com
autismo podem necessitar de dietas especiais, cujas intervenções nutricionais se baseiam em certas carências, como a existência
de alergias alimentares ou a falta de importantes vitaminas e minerais que poderiam causar
os sintomas essenciais do autismo. Sendo
assim diante das necessidades especiais que
uma criança autista demanda, se faz necessário estabelecer um trabalho juntos os educadores no sentido de identificar as reais carências educacionais para motivar à interação
e a aprendizagem desse aluno, pois devemos
levar em consideração que a inclusão escolar
tem como objetivo inserir sem distinção todas
as crianças.
Qualquer proposta de educação inclusiva para criança autista terá a finalidade de
diminuir os preconceitos e evitar o isolamento
social, possibilitando dessa forma a aquisição
de novas habilidades uma vez que um dos
principais marcadores desse transtorno é a
difícil interação social.
No estágio pude perceber que o espaço educacional, e a maneira como ele é recebido, favorece o surgimento das primeiras
oportunidades para o desenvolvimento para
as crianças com o transtorno do espectro do
autismo. Neste ambiente em primeiro momento fora do convívio família que a criança terá a
oportunidade para se recriar e assim chegar
à aprendizagem, pois terão a possibilidade de
serem mais estimulados através de atividades.
Mas falta em algumas situações professores
que faça a interação social com outros alunos
com autismo possibilitando assim a aprendizagem, e eliminando a partir dessa interação
comportamentos que por meio do mediador
e dos colegas com os quais convive passa
a adquirir um novo repertório de ações mais
significativas, porque devemos lembrar que

uma das características singulares do autista
é a dificuldade de interagir com outras pessoas (ORRÚ, 2012, p. 130).
Diversos estudos sobre a alimentação
do autista vêm sendo desenvolvidos, porém
ainda não há um consenso entre os pesquisadores. A partir da leitura do livro da ORRÚ,
observa-se inúmeras explicações sobre o
autismo uma das à abordagem foi sobre a
lei que é fundamental à preparação e a capacitação do professor em plano nacional o
trabalho heterogêneo e includente da pessoa
com necessidades especiais no ensino regular, medida essa que colabora com a educação nacional, exigindo melhor qualificação do
professor para ministrar aulas (ORRÚ, 2012,
p. 49).
Passa-se a analisar de uma maneira
ampla e chegar a uma conclusão que dentro
das escolas ainda existe um despreparo muito grande de profissionais que ainda insiste
em trabalhar com essas crianças de maneira
individualista tornando essa situação cada vez
mais agravante, porque quando trabalharmos
com um processo de educação de um aluno
com autismo encontrarmos inúmeras situações tornando se difícil abordá-las de maneira
completa e por meio dessa observação percebi que há uma diferença entre o processo
de aprendizagem e desenvolvimento.
Quando o professor começa a trabalhar
com o aluno autista deve ter respeito e está
sempre disposto a respeitar os seus limites,
o professor deve buscar técnicas para desenvolver sua linguagem para que possa diferenciar objetos e assim construir ferramentas
internas para integrar as informações que irão
surgir no seu meio social e escolar.
A implantação de um novo padrão alimentar para o autista, deve envolver todos os
familiares e pessoas que com ele convivem,
contribuindo assim para que o paciente receba melhor as modificações propostas. O
professor deve trabalhar sempre com o aluno
autista de forma diversificada tornando o seu
desenvolvimento uma melhora de sua vivência emocional.
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Para que o ensino regular tenha mais
preparo para receber essas crianças devemos lembrar que um dos papéis principais
para esse ensino venha ter uma aceitação
maior com esse aluno e o professor, ele é
uma das peças chaves para que esse quadro mude, com sua criatividade, desempenho
e desenvolvimento o aluno autista fica mais
fácil de ser inserido no ensino regular e desenvolve - se cada vez mais no meio social,
tornando possível uma aceitação de maneira
diferente.
Crianças autistas possuem de duas a
três vezes mais chances de serem obesas
do que os adolescentes na população em
geral. Os agravos à saúde secundários às
morbidades de base, tais como: paralisia cerebral, autismo etc., foram mais frequentes em
adolescentes obesos, em comparação a adolescentes saudáveis e com peso adequado.
O autista muitas vezes não se desenvolve por motivos como, falta de incentivo por
parte da família ou muitas vezes a própria
escola que não aceita essa situação ou às
vezes a escola não busca estratégias para trabalhar com eles que muitos deles acham que
se procurar evitar que o aluno cometa algum
que lhe reforce o fracasso na atividade, em
geral não se costuma dar incentivos verbais;
evita-se dizer o aluno “ o que você quer? O
que aconteceu? Pegue a figurinha pois assim
torna-se mais fácil para esse profissional o entendimento com essa criança isso são umas
das situações que acontece no ensino regular que podemos observar, essas estratégicas
infelizmente ainda são muito frequentes por
isso estarmos procurando entender para que
possamos identificar a principal dificuldade
na interação do aluno portador de autismo.

AUTISMO SEGUNDO A LITERATURA
Um transtorno complexo e que gera,
entre outras coisas, comprometimentos na
habilidade de comunicação e dificuldades
do ponto de vista da interação social. Estas
são algumas características do autismo, um
distúrbio ainda pouco conhecido pelos brasileiros, mas que, segundo o professor Cunha,
Eugênio, doutorando e mestre em educação,
professor, psicopedagogo e jornalista, traz di-

ficuldades para o processo de aprendizado,
em entrevista para o caderno de educação
folha dirigida.
Crianças autistas são muito seletivas e
persistentes ao novo, dificultando a inserção
de novas experiências com alimentos, que
em fonte jornal o Dia Cunha (2013) diz “Um
filho com necessidades especiais representa
muito para a família. Representa cuidados,
amor, educação e dedicação. Apresenta, ainda, grandes desafios, mas com grandes possibilidades de superação. Vê-se que, quanto
mais a família é engajada nesse propósito, as
possibilidades aparecem. Os avanços em distintos campos científicos têm trazido grandes
contribuições para a comunicação, à aprendizagem escolar e a socialização”.
Sendo assim Declaração de Salamanca afirma o direito à educação, e de que as
escolas devem acolher todas as crianças, independentemente de suas condições, físicas,
intelectuais, emocionais, linguística e outras,
crianças com deficiência ou bem-dotadas,
crianças que vivem nas ruas e que trabalham
crianças de populações distantes ou nômades, crianças de minorias linguísticas étnicas
ou culturais e crianças de outros grupos ou
zonas desfavorecidas ou marginalizadas.
Segundo Pacievitch, 23 dez. (2009), em
entrevista para a revista Brasil escola, Declaração de Salamanca, “Aborda os Direitos humanos e a Declaração Mundial sobre a “Educação para Todos'' e aponta os princípios de
uma educação especial e de uma pedagogia
centrada na criança. Em seguida apresenta
propostas, direções e recomendações da
Estrutura de Ação em Educação Especial,
um novo pensar em educação especial, com
orientações para ações em nível nacional e
em níveis regionais e internacionais. ”
De acordo, (Mayor, Federico 1994, p.
210): “Acentua a necessidade de um método de ensino centrado na criança, visando o
sucesso educativo de todas elas. A adoção
de sistemas mais flexíveis e mais versáteis,
capazes de melhor atender às diferentes necessidades das crianças, contribui quer para
sucesso educativo, quer para a inclusão. ”
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A prevalência exata de sintomas gastrointestinais em crianças com transtorno do
espectro autista é desconhecida. Atualmente,
ainda é controversa a relação do autismo com
sintomas gastrointestinais, apesar das limitações, existem na literatura dois estudos que
foram importantes na posterior concepção de
pesquisas que relacionam o sistema gastrointestinal com o transtorno. O autor ressalta que
a escola terá que oferece diferentes formas
de apoio e utiliza-se de recursos técnicos,
oportunidades curriculares a professores e
alunos, e à escola deve se adaptar ao aluno
e não o aluno a ela, sendo assim todos os
alunos receberá a mesma educação, mas o
professor terá que proporciona assistência
aos que mais necessitem (MAYOR, Federico
1994, p.22).
Neste sentido, Ramos (2010 p.42), afirma que, “O preparo de todos os funcionários
da escola é o que proporciona o êxito da
inclusão”, onde ela retrata um caso.
Segundo (RAMOS, 2010, p. 42,43): “O
preparo de todos os funcionários da escola
é o que proporciona o êxito na inclusão”. De
nada adianta o professor ser capacitado a desenvolver seu trabalho se aqueles que estão
no entorno não se apercebem do processo.
ESTUDO DE CASO
De acordo com ela a criança que possui transtorno mental, por exemplo, um autista, muita vez necessita de um olhar especial
que perceba o modo dela interagir e aprender, então se faz necessário que o professor
observe, porque essa criança vai aprender
de modo diferenciado, pois o autista não consegue permanecer em ambientes fechados
e geralmente vivem andando ou circulando
sendo assim ela retrata um caso.
Roberto, um menino de oito anos com
diagnóstico de autismo, foi matriculado na
EV no 2º ano do Ensino Fundamental. Ao
longo de três meses, não permaneceu na
sala de aula sequer por cinco minutos.
Seus locais preferidos eram o parque, a
janela das salas de outras classes e às
vezes, a sua. A professora, preocupada
com essa questão, resolveu “provocar”
Roberto. Certo dia, sem que ele notasse,

saiu com os alunos da classe e foi realizar uma atividade nos fundos da escola.
Em menos de cinco minutos, Roberto percebeu o ocorrido e começou a procurar
os colegas. Ao encontrá-los, permaneceu
com o grupo durante toda a atividade. A
partir desse dia, a professora observou
que se aproximou mais da classe, sempre
atento para onde os colegas iam. Em uma
visita ao zoológico, Roberto tomou conta
dos colegas que se afastaram do grupo,
trazendo-os para perto da professora.
“Quando Roberto estava fora da sala, os
funcionários, professores e alunos cooperavam, procurando conversa com ele,
saber o que estava fazendo e etc.”.

Esse relato leva em consideração sempre as diferenças na aprendizagem do indivíduo, que tem como base uma Educação
construtivista. Onde mostra que o deficiente
não vai atrapalhar a aprendizagem dos outros, e sim ajudá-los a vivenciar uma nova
experiência como ser humano solidário.
Entretanto Ramos (2010), disse já ter
tido conhecimento de um caso em que funcionários e pessoas da equipe pedagógica que
fizeram críticas a uma professora em situação
semelhante ao descrito.
Em relação à questão da escola, especificamente a postura dos professores, podemos observar as mais diversas reações quando se trata de incluir, nas escolas, alunos com
deficiência. O que vemos é que muitos profissionais compreendem essa nova perspectiva
e desenvolvem com bastante facilidade o seu
trabalho. Já outros apresentam uma série de
barreiras, sobretudo com relação a não saber
o que fazer com o aluno deficiente.
Mas para (RAMOS, 2012, p. 69). “Apesar de todas as informações disponíveis sobre
a educação inclusiva, os professores ainda
temem quando em sua classe é matriculado
um aluno com deficiência. ”
Há também aqueles que alegam “a falta
de estrutura” dos sistemas escolares, salas lotadas, espaços reduzidos, falta de assistência
psicopedagógico, esses mesmos argumentos
são utilizados quando são tratadas as questões do fracasso escolar, o que se observa,
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de fato, é que se de um lado estão profissionais que, nas mesmas condições, atendem a
seus alunos de forma eficiente, do outro estão
aqueles que ainda precisam ser sensibilizados para compreender – lós.
Ainda, sobre o desenvolvimento da linguagem e seu passar do plano interior para
o plano exterior, Vygotsky (2000: 425) explica
que “a linguagem interior é uma linguagem
para si” (ORRÚ, 2012, P.127). A convivência
dos alunos autistas entre si e com os demais
alunos da escola resultou em descobertas
de sentimentos e desejos, até então não percebidas pela característica da tendência ao
isolamento, próprias da síndrome, segundo é
encontrado na leitura.
O ser humano precisa do outro, da palavra do outro, das relações com o outro, das
expressões do outro, da meditação do outro
para desenvolver suas mais diversas formas
da expressão significantes em si, para si, para
si e para o outro, próprias do ser humano. No
início do processo, a CSA tinha uma presença importante como função simbólica, mas,
com o tempo, dava espaço para formas de
expressões semióticas tipicamente humanas.
As crianças passaram a trocar abraços
e beijos; a apontar para a professora com
rosto expressivo quando um colega estava
chorando ou gritando; a contar ao professor
quando um colega havia dado um beliscão
ou um tapa, dizendo ou apontando para o local dizendo que está doendo. Sorrisos foram
apreendidos birras também. Constantemente,
demonstravam o que queriam e o que não
queriam fazer nas atividades, o que vinha,
muitas vezes, a desestruturar o professor em
sua atuação, por causa da dificuldade em
mediar o “não pode! ” (ORRÚ, 2012, p. 131).
Constantemente os projetos, os jogos
e os brinquedos devem ser adequadamente
adaptados para que todos possam participar.
Entretanto as brincadeiras no parque carecem
de maior atenção, pois as adaptações dos
brinquedos do parque precisam de maiores
elaborações que talvez estejam fora do alcance dos educadores, por isso este trabalho de
pesquisa é propositivo.

Sendo assim, os educadores podem
criar espaços que atendam melhor todas
as necessidades, com brinquedos e objetos
adaptados. Por que para todos e não para
pessoas deficientes? Pois para acabar com o
preconceito é preciso que as pessoas convivam. Entretanto, tudo que é novo ou diferente
tende a ser rejeitado, então a partir do momento em que as crianças passam a conviver
elas começam a perceber semelhanças e não
as diferenças. E por esse motivo a iniciativa
de um projeto com mobílias e materiais ao
alcance de crianças com deficiência é tão
importante.

POSSIBILIDADES DE TRABALHO
INCLUSIVO NO PARQUE, NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Para proporcionar momentos de lazer
para as crianças Público - Alvo da Educação
Especial são necessários jardins sensoriais
que apesar de serem inclusivos são focados
na experiência dos sentidos: olfato, tato, visão, audição e paladar. Também podemos
oferecer um espaço de recreação infantil, com
brinquedos adaptados e que esta adaptação
esteja ao alcance da criança e de acordo
com sua necessidade. Os brinquedos devem
atender aos interesses da criança e reforçar a
ideia de ela assumir alguns desafios, com segurança. A criança precisa de desafios para
sentir-se estimulada.
Na medida em que a criança cresce,
deve ser exposta às novas experiências, brinquedos e brincadeiras naturais da idade. O
que vale é que a criança se sinta valorizada
pela sua conquista, principalmente, as crianças com deficiência.
No parque, as crianças em geral e as
crianças com deficiência devem ter acesso
aos brinquedos do parque, outros brinquedos inseridos pelos professores nos espaços
(como nos tanques de areia e outros cantos)
para que todas as crianças vivam plenamente
a sua infância e vivenciam a atividade essencial da infância: o brincar.
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É notório que nas escolas de Educação
Infantil, a hora do parque é um dos momentos
mais aguardados pelas crianças. O parquinho
proporciona momentos de descontração, liberdade e prazer, contribuindo para a aprendizagem e socialização das crianças.
Observa-se que na educação infantil as crianças aprendem brincando, e cada
brinquedo do parque favorece a aprendizagem. Concordando com a pesquisa de Salla
(2011) sobre o educador Henry Wallon, as
interações com o meio estimulam a aprendizagem e a afetividade. Wallon mostra que a
afetividade é expressa de três maneiras: por
meio da emoção, do sentimento e da paixão.
Essas manifestações surgem durante toda a
vida do indivíduo, mas, assim como o pensamento infantil, apresentam uma evolução,
que caminha do sincrético para o diferencial.
De acordo com Elisângela (2020), em
seus atendimentos educacionais especializados, no momento do parque, ela tirava fotos,
para no dia seguinte mostrar essas fotos para
as crianças, pois, segundo esta professora,
é bem significativo este momento. E cita que
falar para a criança o que vai acontecer antes
de acontecer é muito importante para que fiquem tranquilas.
De acordo com Elizangela (2020), não
é importante ter LIBRAS apenas em sala de
aula, e sim em um contexto geral, e toda a
escola aprender LIBRAS, porque no momento
que a criança precisar ir ao banheiro a comunicação vai acabar, uma vez que deveria
haver comunicação por meio da Língua Brasileira de Sinais.
Observa-se que existem profissionais
que auxiliam a criança a brincar no parque,
mas essas boas atitudes não são suficientes,
é necessário que a infraestrutura dos parques
seja adaptada, sendo por textura, sons, cores
e luzes, que favoreçam a percepção do objeto. Existem intervenções que deverão ser
feitas pelas ações governamentais, porém a
escola pode realizar mudanças e adaptações
planejadas e possíveis.

Existem brinquedos e brincadeiras que podem ser realizadas no Parque: a música, o canto
e as representações de histórias são indicados
para qualquer criança, em diferentes espaços.
Vale abusar de máscaras, fantasias, bonecos e super-heróis. A escolha deve ser feita
com base no desenvolvimento da criança e
não apenas na sua faixa etária. É possível
seguir algumas orientações que facilitam a
melhor escolha. De acordo com Elizangela
(2020), no parque das escolas da Prefeitura de São Paulo, são usadas as concepções
que estão presentes nas escolas da cidade
de Reggio Emília, pois é levado em consideração que as crianças precisam interagir nos
espaços com crianças da mesma idade, de
outras idades e com adultos. Ela cita que na
EMEI em que leciona tem parque sonoro e
brinquedos com madeira, com 4 espaços, e
nesta EMEI, foi feita uma assembleia com as
crianças e as crianças puderam votar em qual
espaço usariam cada dia, e cada professora
ficava num espaço, não com sua turma, mas
com diversas crianças, para assim acontecer
o convívio e a socialização.
Para Elisangela (2020), sempre existe
uma possibilidade de aprendizagem em inclusão para as crianças. Elas precisam percorrer os espaços disponibilizados nos parques,
desenvolvendo jogos simbólicos e podem
ter um professor de referência. A criança surda, por exemplo, ela precisa ser criança, e
o próprio brinquedo faz esta intermediação,
o brinquedo auxilia o professor, a criança se
expressa vendo outras crianças. Visto que o
parque é compreendido como um ambiente
de estímulos para a aprendizagem e autonomia, ele precisa ser inclusivo, para a garantia
do aprendizado eficaz.
O direito de brincar da criança favorece
a descoberta, estimula a curiosidade, ajuda
na concentração e desenvolve os músculos
das crianças. De acordo com Oliveira (2000),
para Vygotsky, a brincadeira deve ser sempre entendida como uma relação imaginária
e ilusória de desejos irrealizáveis. A realização
desses desejos não se trata de algo pontual
e específico. Trata-se do desenvolvimento das
potencialidades humanas.
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As crianças possuem um mundo imaginário, cujo significado é estabelecido pelas
brincadeiras e não pelo objeto real presente.
A atividade lúdica integra os aspectos afetivos, cognitivos, motores e sociais. O lúdico e
o parque inclusivo influenciam no processo
de aprendizagem.

O processo de inclusão social é uma
luta constante das minorias em prol da efetivação do princípio da equidade que garante
a todos os cidadãos os mesmos direitos e
as mesmas oportunidades, respeitando as
diferenças e levando em consideração a diversidade humana e as suas especificidades.

De acordo com Vygotsky (OLIVEIRA,
2000), a brincadeira traz uma grande influência para o desenvolvimento infantil, pois ela
colabora com a interação social e cognitiva
contribuindo também para a construção da
personalidade.

O educador pode contribuir com o bom
desenvolvimento infantil, permitindo à criança conhecer e transformar o mundo ao seu
redor. Precisa estimular o convívio social, a
inclusão, e considerar o desejo que a criança
sente por brincar.

Cada brinquedo do parque proporciona
um estímulo para a aprendizagem. Os educadores precisam intervir nas atividades, assim
como as famílias e responsáveis também devem oportunizar momentos de brincadeiras.
Estruturas grandes que permitem a movimentação no tempo da criança são as melhores.
É preciso considerar o acesso aos recursos
do brinquedo para garantir que a criança conseguirá utilizar todos os objetos de maneira
integral.

O lúdico e o parque inclusivo, junto com
as brincadeiras inseridas de forma planejada
ao ar livre, são de grande relevância para o
desenvolvimento integral da criança e também para o processo de ensino e aprendizagem.

Para Elisangela (2020), as crianças
com deficiências conseguem chamar a professora para serem atendidas e é fundamental o professor ter considerado os desejos
e interesses das crianças, não só por meio
da LIBRAS, mas por um olhar atento. Com
relação aos cadeirantes no parque, exigem
uma acessibilidade arquitetônica do prédio e
o apoio de mais pessoas da escola para a
locomoção dessas crianças.
E a criança cega consegue se locomover porque o professor deve primeiramente
levar a ter o tato, depois percorrer o local, colocar uma determinada textura para a criança
entender seus limites e onde está pisando,
assim a criança vai se apropriando dos espaços. Depois de eliminar as barreiras, segundo
Elizangela ( 2020), o parque é a melhor maneira da criança socializar- se na escola e o
professor tem a responsabilidade de ampliar
esta aprendizagem.

Diante do exposto, julga-se ser direito
da pessoa com deficiência o livre acesso a
todos os espaços assim como qualquer outro
cidadão, organizando e oferecendo momentos de total relevância para o desenvolvimento
social, intelectual e motor das crianças, colaborando para uma socialização adequada,
por meio de atividades em grupos. Quando a
escola adequadamente inclui os alunos com
deficiências, estimula aos demais alunos o
conhecimento por direitos e deveres, essas
crianças poderão transformar a sociedade em
uma sociedade mais empática, que reconhece a necessidade alheia, buscando melhorias
para sua vida e a vida dos outros.
A escola é o lugar privilegiado para a
construção e o exercício da parceria e companheirismo oportunizados pelo conhecimento,
a aprendizagem ocorre através do meio em
que a criança é inserida, sendo assim as escolas de Educação Infantil devem propiciar o
aprendizado por meio das brincadeiras e do
parque.
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De acordo com Rau (2011) é muito importante propiciar às crianças situações de
jogos, brincadeiras e brinquedos no parque,
para que as crianças se apropriem de maneira lúdica da aprendizagem. Compreendemos que é na Educação Infantil que a criança recebe estímulos para se desenvolverem
em diferentes aspectos, como: afetivo, motor,
cognitivo, entre outros. Nesta perspectiva podemos destacar a importância da Educação
Infantil, como umas das etapas mais importantes para possibilitar que a criança viva plenamente a sua infância.
Para Duprat (2015), as múltiplas possibilidades do autoconhecimento possibilitadas
pelas brincadeiras contribuem para tornar a
criança mais segura, autoconfiante, consciente de seu potencial e de suas limitações.
Também se conclui que o lúdico, o parque e
as brincadeiras não são apenas um passatempo, mas uma atividade que possibilita e
facilita a aprendizagem, que muito mais que
importante, brincar é essencial na vida das
crianças.

Para Rau (2011), deve-se considerar
as características específicas que contribuem
para a educação das crianças. As diferentes abordagens pedagógicas baseadas no
brincar bem como os estudos de psicologia
infantil direcionados ao lúdico e o parque permitiram a construção da criança como um
ser brincante e as brincadeiras deveriam ser
utilizadas como atividades essenciais e significativas para a Educação Infantil. Portanto, o
brincar no parque deve ser valorizado, sendo
visto como um meio na Educação Infantil para
desenvolver a criatividade e o raciocínio crítico, que ocorre através das negociações que
são feitas pelas crianças nos momentos das
brincadeiras.
Entendemos que o brincar estimula os
fatores físicos, morais e cognitivos, dentre
outros e consideramos também que é importante a orientação do adulto como mediador
para que ocorra o desenvolvimento da criança. Neste sentido, é notório que as escolas
adotem planejamentos, organizando o brincar
como atividades orientadas e livres.

A ludicidade dentro do parque caracteriza-se por sua organização e pela utilização
de brinquedos e brincadeiras, com atividades
que podem ser tanto coletivas quanto individuais, nas quais a existência de regras não
limita a ação lúdica, a criança pode modificá-las, quando desejar, incluir novos membros,
retirar e modificar as próprias regras, ou seja,
existe liberdade por parte da criança agir sobre ela. Para ajudar a criança com deficiência
a brincar, é necessário construir estratégias
que atenuem as barreiras arquitetônicas, atitudinais, comunicacionais que possam estar
dificultando o seu livre acesso ao ambiente
de lazer.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O diagnóstico do autismo é basicamente clínico, estruturado por meio de observações do
comportamento e de entrevistas com os pais ou responsáveis. Como dito anteriormente, apesar
de alguns casos demonstrarem alterações cerebrais e muitos especialistas entrarem em certo consenso que há, nos casos de autismo, uma disfunção SNC, em geral, não apresentam marcadores
biológicos e exames específicos, permanecendo sem causas e origens.
Neste trabalho pudemos compreender que o lúdico e o parque inclusivo na Educação Infantil
e na educação como um todo, deve nortear as ações pedagógicas, pois as pessoas com deficiência vêm lutando por seus direitos como cidadãos há vários anos, obtendo muitas conquistas
no que diz respeito ao processo de inclusão social e isso pode ser comprovado acompanhando
os diferentes momentos desse segmento da sociedade vivenciados ao longo da história.
Com o lúdico e o parque inclusivo, o educando cria e recria os métodos de abordagem para
a apropriação da cultura, que podem possibilitar a aprendizagem. Diante do que foi apresentado,
é possível perceber que o aprendizado ocorre de forma progressiva, respeitando as necessidades
da criança em seu desenvolvimento inicial, mas para isso acontecer de maneira geral é preciso
ser respeitado o documento de Salamanca (1994), que assegura a educação para todos. Falar
em Educação significa falar em ser humano.
Todo e qualquer processo educativo precisa considerar o sujeito em sua individualidade,
como cidadão histórico-cultural que possui direitos e deveres. O lazer e a recreação são necessidades inerentes ao ser humano, que busca satisfazê-las indo a bares, cinemas, praça, parques, e
isso deve ser garantido dentro das nossas escolas.
A partir dos resultados demonstrados na pesquisa é possível ressaltar que as ações pedagógicas, rotinas e situações de aprendizagem que envolvem o lúdico e o parque inclusivo terão
grande êxito nas escolas, se forem respeitados todos os direitos, disponibilizando recursos para
que todos possam ser incluídos dentro do ambiente escolar.
Para que o desenvolvimento integral das crianças em geral e das crianças com deficiência
ocorra com sucesso, o parque precisa ser inclusivo. Para o parque incluir todas as crianças com
deficiência, devemos identificar os obstáculos nos ambientes, que possam dificultar a locomoção,
analisar a estrutura geral das escolas, a fim de verificar normas, leis de inclusão e a acessibilidade, tais como inclinação de rampas, corrimãos, piso tátil, destacando as irregularidades quanto
à acessibilidade dispostas no programa e proporcionar soluções cabíveis de acordo com leis
vigentes e as normas de saúde.
A inclusão social tem o papel bastante importante para garantir o que chamamos diretos
de todos, mas é visível que o papel da exclusão atinge inúmeras pessoas que possuem alguma
deficiência ao se tratar de mobilidade urbana, acessibilidade, acesso à educação e até mesmo na
discrição e preconceito. Muita gente acha que a limitação está na criança, mas ela está no espaço
que não é adaptado para recebê-las, sendo que o brincar é fundamental na vida dos pequenos,
pois desenvolve a imaginação, diverte, atiça a curiosidade, entre outros benefícios. Brincar ao ar
livre traz ainda mais vantagens, como o contato com a luz solar e a possibilidade de realização
de atividades físicas e não é diferente para as crianças com mobilidade reduzida ou outras deficiências, daí a importância dos parques acessíveis.
Devemos levar em consideração, ainda, observando a realidade sobre as condições em
que se dá o processo ensino-aprendizagem dos alunos com TEA. Aspectos como o tamanho das
turmas, a inexistência de materiais de apoio, a precariedade de metodologias, formação insuficiente
dos profissionais, etc. Precisam ser enfrentados pelas políticas públicas. Por outro lado, destacamos que, mesmo com toda precariedade evidenciada na prática, é possível verificar
que a inclusão da criança com TEA promove alterações positivas no próprio sujeito
e em outros a sua volta. Em alguns casos, pode-se destacar que o principal ganho
foi o aprendizado de comportamentos de interação social de ambos os lados, seja
dos próprios alunos com TEA, seja das outras crianças, revelando o prazer de brincar.
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A IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Este artigo pretende buscar reflexões a respeito da importância da afetividade na
Educação Infantil. As crianças que parecem ter tudo são apáticas e entediadas em meio a todos
os elogios, mimos e confortos materiais. É cada vez mais comum encontrar crianças desmotivadas
com tendência ao negativismo. Educadores e psicólogos atribuem isso, em parte, à falta de
educação da afetividade. O tom emocional que envolve as crianças determinará sua atitude em
relação à vida. Na medida em que ele se desenvolve em um ambiente positivo, estável, afetuoso
e equilibrado, sua personalidade cresce positivamente, com força e confiança. Portanto, sentirse amado é ter autoestima elevada eles estão intimamente relacionados. Dessa forma podese perceber que a afetividade deve estar presente na Educação Infantil, corroborando para o
desenvolvimento integral da criança.

Palavras-chave: Ambiente Positivo; Emocional; Desenvolvimento Integral.
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INTRODUÇÃO

P

ara que as crianças se sintam amadas, é preciso passar tempo com elas, brincar
com elas e cuidar de suas coisas. É importante que elas saibam o que se espera
delas, por isso é fundamental que as regras sejam claras e precisas. Encontrar o
equilíbrio entre exigência e afeto fará com que as crianças se sintam confiantes e se sintam
em um ambiente seguro.
O desenvolvimento integral do ser humano promovido desde a escola torna-se cada vez
mais importante. Na sociedade moderna é comum constatar que os professores substituem
os pais na formação afetiva das crianças e esse trabalho se inicia na Educação Infantil.
No entanto, é fundamental que tanto a família quanto a instituição de ensino garantam
conjuntamente a educação integral das crianças. À medida que o afeto é demonstrado às
pessoas com quem interage diariamente, os indivíduos se sentirão mais humanos e poderão
estabelecer confiança básica e vínculos afetivos mais seguros.
Muitas vezes nos entristecemos com um professor que nos tratou como mais do que
um número em sua lista de alunos, que nunca teve um olhar para nós, uma saudação ou
um tratamento cordial. Possivelmente isso nos impediu de gostar de aprender, de trabalhar
melhor, de querer aprender mais e de nos sentirmos seguros na sala de aula. Muitos anos
depois passamos a entender, que as práticas dos educadores, em muitos casos, estavam
impregnadas de "mandonismo": como expressão distorcida de autoridade, por arrogância,
rigidez, discriminação e desconfiança.
Portanto, é importante que as práticas mandonas sejam enterradas, para dar lugar a
um ensino de qualidade onde o afeto e, por que não dizer, mediam a ternura entre educador
e aluno.
O educador de Educação Infantil deve realizar seu trabalho docente com zelo e afeto,
principalmente porque ele é fortalecido pela fragilidade de crianças que frequentam as salas
de aula. Nas intervenções pedagógicas devem ser integrados processos de compreensão
que permitam incorporar nas vivências cotidianas uma total aceitação da singularidade de
cada aluno, uma total abertura e uma sincera empatia por cada um dos bebês atendidos em
sala de aula.
Cada criança, convivendo com outras pessoas, interioriza sua própria imagem, conhecendo suas aptidões e limitações, gostos e desejos, reconhecendo-se diferente de outros
e ao mesmo tempo parte de um grupo. Ou seja, constrói sua identidade com conotações
positivas e negativas, alegres ou conflitantes que, aliadas a condições favoráveis de afeto e
controle, lhe permitem ter um nível adequado de confiança e autoconfiança, e um maior grau
de independência.
Como já mencionado, no nível Educação Infantil os aspectos técnicos assumem grande
importância e requerem um planejamento cuidadoso, ou seja, o amor que o corpo docente
demonstra com seus alunos o marcará para o resto da vida.
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A esse respeito, Maya (2003) expressa que a criança observa o comportamento e atitudes de seus professores, e se baseia nisso para construir seus próprios comportamentos e
atitudes, “[...] especialmente está relacionado que o menino é a menina com ele ou ela que
é calorosa, aberta, afetuosa e aterrorizante” (p. 107).
É importante ter em mente que os alunos que ingressam nas salas de aula são provenientes de contextos diferentes, em alguns casos carentes de expressões de afeto, por isso
é preciso considerar cada uma de suas realidades individualmente, visto que, como denota
Maya (2003), dimensão do ser humano, além de sua educabilidade e de sua fragilidade, e
tornar-se, para cada criança, um guia, para que possa ir a qualquer momento com confiança
e certeza de que encontrará ou apoiará o que precisa.
Maya (2003) considera que:
A afirmação afetiva do aluno na formação acadêmica e não ser reconhecido como sujeito com capacidade de dizer a própria palavra, permite o desenvolvimento da criatividade e da aprendizagem
que sabe resolver problemas em qualquer ordem, ou que o seja, sem dúvida, uma possibilidade
de desenvolvimento para a consciência de cidade ativa do aluno (p. 66).

O corpo docente da pré-escola deve sempre mostrar amor pelo seu trabalho e por todas as ações que isso implica. Você deve assumir a responsabilidade e o compromisso com
a tarefa de acompanhar e orientar as crianças de nossa sociedade e refletir sobre todas as
suas expressões ou práticas que elas lhe dão.
A esse respeito, Maya (2003) afirma que:
Nós e muitos outros autores pensamos que não podemos apenas olhar, na perspectiva 'intelectual',
de dois professores, ignorando a dimensão afetiva ou emocional do ser humano que é também
construído e ele é educado (p.109).

Como se pode perceber, são muitas as qualidades que os professores de Educação
Infantil devem possuir, principalmente durante sua convivência em sala de aula, para transmitir
às crianças a alegria de viver e a motivação necessária para dizer com certeza que esta vida
merece ser vivida.
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O OLHAR VOLTADO PARA EDUCAÇÃO
INFANTIL
O papel fundamental do professor é promover o desenvolvimento integral das crianças com quem trabalha. Para isso, é preciso
levar em conta a relação entre aprendizagem
e desenvolvimento na concepção histórico-cultural e as regularidades dos processos
psíquicos dos pré-escolares. Isso contribui
para refletir sobre a relação da criança com
seu educador.
A partir de uma concepção teórica, a
educação conduz e direciona o desenvolvimento psicológico. Portanto, quando se fala
em educação, está se falando de uma grande
responsabilidade relacionada à formação do
ser humano. É uma tarefa que compromete as
futuras gerações de homens e mulheres em
uma sociedade. Seu impacto cresce quando
se trata dos primeiros anos de vida, pois neles são lançadas as bases para todo o desenvolvimento posterior.
A educação de crianças pequenas em estabelecimentos educacionais integrantes
do sistema de ensino assim como a concebemos hoje é uma construção histórica
para a qual contribuíram incontáveis pensadores, educadores e pesquisadores de
vários campos do conhecimento, como
a psicologia do desenvolvimento, a biologia, a medicina, a pedagogia, a sociologia, a antropologia, as artes, a neurociência, estadistas, políticos e dirigentes
de organizações governamentais e não
governamentais (BRASIL, 2013, p. 15).

As considerações sobre o papel que
o adulto deve desempenhar na infância dependem em grande parte das características
do ser humano e do modelo de sociedade a
que se aspira. Como se sabe, é muito ampla
a gama de teorias que encontram vazão em
práticas educativas específicas.

De acordo com Vygotsky (1987):
Um processo dialético complexo, caracterizado por uma periodicidade múltipla, por
uma desproporção no desenvolvimento de
diferentes funções, pelas metamorfoses ou
transformações qualitativas de umas formas em outras, pela complicada interseção dos processos de evolução e involução, pela relação entrelaçada de fatores
internos e externos e pelo intrincado processo de superação e adaptação (p.151).

Essa definição está intrinsecamente ligada a três princípios básicos da concepção
histórico-cultural postulada por Vygotsky: o
princípio do determinismo histórico-social dos
processos psíquicos e da personalidade; o
princípio da internalização; e o princípio da
midiatização.
Em primeiro lugar, o princípio do determinismo histórico-social dos processos psíquicos e da personalidade estabelece que
os processos de desenvolvimento infantil não
ocorram isolados de influências externas. Fica
claro então que o meio ambiente é a fonte de
desenvolvimento dos atributos, características
e formas superiores de atividade especificamente humanas.
Em segundo lugar, o princípio da internalização revela que o desenvolvimento ocorre nessa direção e não na direção oposta.
Assim, Vygotsky (1987) afirma que:
Qualquer função no desenvolvimento cultural da criança aparece em cena duas vezes, em dois planos: primeiro como algo
social, depois como algo psicológico;
primeiro entre as pessoas, depois como
categoria intrapsíquica (p. 161).

Por sua vez, o princípio da midiatização
afirma que no desenvolvimento psicológico
da criança as características de seu ambiente não são reproduzidas mimeticamente. O
papel do ambiente não pode ser visto em termos absolutos, mas sua influência é mediada
pela relação que o indivíduo estabelece com
aquele ambiente. O papel do ambiente será
diferente dependendo da idade da criança.
Além disso, tanto a criança quanto seu ambiente sofrem mudanças em cada estágio.
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Esses princípios mostram que a concepção histórico-cultural defende a ideia do
caráter ativo da criança, enquanto a situação
sócio - histórica em que ela vive é considerada como determinante no desenvolvimento
psicológico. Portanto, a relação estabelecida
pelo bebê com os adultos e pares ao seu
redor é essencial.
Durante décadas, o avanço dos jardins
de infância foi travado por uma polêmica entre os que propunham a instalação daquelas
instituições educacionais e os que defendiam
que o cuidado da criança pequena era papel
da família; entre os que viam nos primeiros
anos de vida um período importante para a
educação e os que achavam que não se devia gastar dinheiro público nessa idade, e sim
investi-lo no ensino primário universal (BRASIL, 2013, p. 21).
O educador, sendo um dos adultos
mais significativos para a criança, deve ser
objeto de máxima atenção. As condições que
o professor é capaz de criar em sua sala de
aula podem possibilitar potencializar ou, ao
contrário, limitar o desenvolvimento das crianças que atende.
Como afirma Martínez (2001), o processo educativo deve ter a criança como protagonista essencial em seu centro e a ação
educativa deve ser concebida com base nas
necessidades e interesses das crianças, para
alcançar a participação ativa e cooperativa,
com satisfação, conhecimento e alegria. O
professor, que recebeu uma preparação científico-pedagógica, é quem deve organizar,
orientar e dirigir o processo educativo das
crianças.
Da mesma forma, a educação não deve
se limitar ao que a criança já conquistou, mas
também deve abordar os processos que estão em fase de maturação. Vygotsky (2003)
afirma que o estado de desenvolvimento mental de uma criança só pode ser determinado
se houver uma visão clara de seus dois níveis: o nível de desenvolvimento real e o nível
de desenvolvimento potencial.

A Zona de Desenvolvimento Proximal nada
mais é do que a distância entre o nível real
de desenvolvimento, determinado pela capacidade de resolver um problema de forma
independente, e o nível de desenvolvimento
potencial, determinado através da resolução
de um problema sob a orientação de um
adulto ou em colaboração com outro parceiro mais capaz. O nível de desenvolvimento
real define as funções já amadurecidas, ou
seja, os produtos finais do desenvolvimento.
A Zona de Desenvolvimento Proximal define
funções que ainda não amadureceram, mas
estão em processo de maturação, funções
que atingirão a maturidade em um futuro
próximo, mas estão agora em estado embrionário (p. 53-54).

Não se trata de avançar no ensino de
conteúdos formais, mas de enriquecer a atividade e a comunicação da criança com o
objetivo de que os processos psicológicos
que se desenvolverão em breve tenham uma
preparação adequada e sejam estimulados.
Assim, a educação organizada torna-se desenvolvimento mental e põe em movimento
uma série de processos evolutivos que não
poderiam ocorrer sem a aprendizagem.
[...] ao tentar adotar outra forma de organização curricular, utilizando termos como
Âmbitos de Experiência e Eixos, a fim de
fugir da divisão por disciplinas, acabou por
não ser tão diferente dos modelos tradicionais. A distribuição e organização em
âmbitos de experiência seguem, de fato, o
modelo tradicional, sacralizando as disciplinas acadêmicas de sempre, o que leva
a um processo de apropriação do conhecimento visto de forma fragmentada e não
problematizada. [...] em cada um dos eixos
há os tópicos sobre ideias e práticas correntes, objetivos, conteúdos e orientações
didáticas apresentadas segundo a faixa
etária. Assim, ao estruturar a organização
apoiada na divisão por idades, amarrando-as a objetivos, conteúdos e orientações
didáticas, tende a trazer os drásticos inconvenientes da ‘serialização’ e da ‘segmentação’ do trabalho, o que só reafirma a
ideia de arremedo do ensino fundamental
e da antecipação da chamada escolarização, ou preparação para esse segmento
(AQUINO; VASCONCELLOS apud ALVES,
2011, p.14).
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Uma forma eficaz de potencializar o desenvolvimento da criança é constituída por
níveis de ajuda, que, quando utilizados de forma adequada, são elementos fundamentais
para o desenvolvimento infantil.

INFLUÊNCIA DO EDUCADOR NA
ORIENTAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO
PSICOLÓGICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
(PRÉ-ESCOLAR)

Sem dúvida, a orientação do adulto na
relação de ajuda, possibilita o desenvolvimento das potencialidades da criança. Nesse sentido, é importante ser cuidadoso e oportuno.
É fundamental respeitar o tempo e o espaço
que a criança precisa para raciocinar e analisar a situação por si mesma, caso contrário
corre-se o risco de suplantar seu papel de
sujeito ativo.

Após superar a crise de três anos, a
criança alcança uma formação psicológica
fundamental: a autoconsciência. Isso permite superar os comportamentos de oposição
que o caracterizam no final da etapa anterior.
Assim, na idade pré-escolar as relações de
comunicação adquirem como característica
distintiva que o adulto é um modelo que a
criança quer imitar e que quer agradar.

Portanto, é mais prejudicial do que benéfico prestar ajuda desnecessária quando a
criança tem condições de realizar uma tarefa
por conta própria. Por outro lado, apresentar
à criança uma situação que ela não consegue
resolver sozinha e não acompanhá-la com os
níveis de ajuda necessários pode gerar frustração e rejeição.

A atividade fundamental deste estágio é
a dramatização. É considerado assim porque
impacta positivamente todo o desenvolvimento psicológico do bebê. Ao assumir os papéis
dos adultos, as crianças se familiarizam com
as regras e os motivos comportamentais que
orientam os mais velhos no relacionamento
com os outros, na vida social e no desempenho no trabalho.

O que foi dito até agora confirma que
a educação conduz, impulsiona e promove
o desenvolvimento, mas não automaticamente. Para que isso seja possível, o processo
educacional deve ter certas características
e requisitos. As atividades devem ser apresentadas com ordem lógica, planejamento,
dosagem e coerência para que o bebê possa
descobrir o mundo de forma gradual e organizada, sempre tendo em mente sua zona de
desenvolvimento proximal. Além disso, é preciso antecipar e descartar tudo o que limita
a independência da criança ou sobrecarrega
ou esgota sua saúde física e mental.

Em seu jogo eles reproduzem o mundo
adulto, que é uma maneira segura de adquirir
habilidades e que serão muito úteis no futuro.
Além disso, são reveladas as habilidades sociais que se desenvolvem como resultado da
troca da criança com seus pares.
Na busca de um objetivo comum, estabelecem-se inter-relações lúdicas e reais
que levam a criança a considerar os critérios,
ideias e interesses de seu parceiro; enquanto
desenvolve estratégias para que seus pontos
de vista também sejam levados em consideração pelo grupo.
A noção de educação compensatória está
relacionada à questão das desigualdades
sociais, responsabilizando as famílias pobres por não oferecerem condições para
o bom desenvolvimento escolar dos seus
filhos. A estas crianças faltavam requisitos
básicos que não foram transmitidos por
seu meio social, necessários para garantir
o sucesso escolar. É nesse contexto que
se formaliza a função proposta para a pré-escola: suprir essas carências (PIERRO,
2010, p.45).
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Na instituição infantil, o educador deve
promover a dramatização, mas não impor ou
restringir a criança. Seu papel deve ser de
orientação e ajuda. Cabe ao professor incentivar a colaboração e a comunicação, introduzir
regras e garantir a conformidade. Além disso,
os papéis devem ser relacionados para que
todos possam desempenhar papéis principais
e secundários com o objetivo de poder estabelecer relações de gestão e subordinação,
O objetivo da educação pré-escolar é o
desenvolvimento global e harmônico da
criança. Global, por que envolve os aspectos humanos como corpo, mente afetividade e consciência. Harmônico, por que
esses aspectos devem estar em equilíbrio
(DIDONET, 1982, p.49).

O professor deve agir em função do
nível de jogo que as crianças conseguiram
atingir. Assim, enquanto o nível do jogo for
menos desenvolvido, o educador intervém
para sugerir e enriquecer as ideias do grupo
por meio de histórias, dramatizações, visitas,
passeios ou fotos. À medida que as crianças
aprendem a brincar, a influência dos adultos
deve ser cada vez mais indireta.
O Referencial Curricular para a Educação Infantil (1998) afirma que:
Educar significa propiciar situações de
cuidado, brincadeiras e aprendizagens
de forma integral, que contribuam para
desenvolver as potencialidades infantis de
relação interpessoal, de estar com os outros numa atitude de aceitação, respeito
e confiança, e permitir à criança conhecimentos mais amplos da realidade sócio
cultural (p. 23)

O educador pode contribuir com ideias
para manter o interesse dos pequenos; enriquecer o ambiente lúdico e as relações comunicativas; bem como intervir para evitar situações negativas. É importante atentar para
que as ações de cada criança tenha uma sequência lógica, pois isso contribui para sua
estabilidade no jogo e para internalizar as regras ocultas de seu papel.

Além da dramatização, os pré-escolares
devem realizar atividades didáticas e produtivas. Em outras palavras, não se trata apenas
de brincar, mas de dosar ou distribuir racionalmente o conteúdo a ser desenvolvido em
diversas atividades para alcançar o máximo
desenvolvimento da criança em seu processo
educativo.
Silva (2008) vem afirmar que:
O contato social que a criança estabelece
na escola, amplia e intensifica sua interação com outras crianças,adultos e com
objetos de conhecimento, que possibilitam diferentes modos de leitura e compreensão de mundo. Essas experiências
podem ser positivas ou negativas para o
pleno desenvolvimento da criança dependendo da maneira como a escola trabalha
os conhecimentos e as relações necessárias para a apropriação do conhecimento
(p.128).

Os educadores da pré-escola devem
levar em consideração que as atividades
educativas devem ser apresentadas às crianças preferencialmente com uma abordagem
lúdica, pois dessa forma se obtêm melhores
resultados. Os pré-escolares aprendem a observar, descrever, comparar e agrupar, usar
linguagem relacional, procedimentos de cálculo e resolver problemas simples.
De acordo com De Vries e Zan, (1998):
As contribuições de Educação Infantil configuram um local de convivência com crianças e adultos diferentes dos familiares.
Elas representam um lócus privilegiado
de crescimento interpessoal e desenvolvimento da autonomia. E no interior dessas
instituições que muitas crianças constroem
as ideias e os sentimentos de respeito, de
si mesmas, do mundo das pessoas e dos
objetos (apud DIAS, 2008 p. 31).

No âmbito de atividades como desenho, modelagem, construção e atividades
musicais programadas, são postas em prática ações complexas de percepção e modelagem. Estes criam condições que ajudam a
assimilar padrões sensoriais e aplicá-los para
designar e destacar as propriedades de diferentes objetos e fenômenos.
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A partir do final da etapa anterior, o pensamento por imagens começa a ocorrer na
criança, em que, para resolver um problema,
não é necessário usar tentativa e erro, mas
sim o bebê substituir o caótico e o motor. Em
geral, seu raciocínio é intuitivo, ou seja, baseiam-se em sua própria explicação ingênua
e infantil, com forte influência da percepção.
Por esta razão, é necessário incluir nas atividades que são realizadas algumas tarefas
que permitam à criança refletir sobre os fenômenos da realidade com o objetivo de que ao
final do período ela seja capaz de começar a
passar do pensamento pré-operatório para o
pensamento operatório concreto.
A atividade produtiva, por outro lado,
ocorre nas crianças seja pela observação do
trabalho dos adultos ou por meio de histórias, histórias, etc. Sob as condições certas
de atividade e comunicação, o vocabulário da
criança continua a crescer.
Thiago, (2007) afirma que:
Se nossa concepção de criança acredita
em seu valor como sujeito, como portador
de teorias, interpretações e perguntas no
processo de construção do conhecimento, é preciso que aprendamos a escutá-la, a ouvir as múltiplas linguagens que se
expressam, nos gestos, nos olhares, no
toque na escolha de objetos, nas tentativas de comunicação etc. É essa linguagem que o adulto precisa exercitar para
escutar, considerando a história de cada
criança (p.61).

Na Educação Infantil pré-escolar, desenvolve-se uma linguagem explicativa que
tem uma certa ordem de exposição. A criança a utiliza fundamentalmente porque precisa dela para coordenar ações no jogo com
seus pares e para se fazer entender. Nesse
estágio, a linguagem pode ser egocêntrica,
ou seja, uma linguagem dirigida a si mesmo
para regular suas ações, o que constitui um
elo intermediário entre a linguagem interna e
a linguagem externa (VYGOTSKY, 1968).

Graças à influência dos diferentes tipos
de atividade, surge um conjunto de realizações que caracterizam esta etapa. Assim, os
interesses das crianças desenvolvem-se em
relação ao mundo dos adultos, e inicia-se um
conjunto de motivos muito importantes: verificam-se motivos lúdicos, que estabelecem e
mantêm inter-relações positivas com os adultos e com as próprias crianças, motivos de
autoestima, afirmação, motivos cognitivos e
emulativos.
KRAMER (1984, p. 79) denota que:
No Brasil, o atendimento ao pré - escolar
passou a contar com a participação direta do setor público, hoje o quadro deste
atendimento se configura em uma superposição de órgãos vinculados à diferentes
ministérios que desenvolvem trabalhos de
caráter médico, assistente social ou educacional, sem qualquer integração (KRAMER, 1984, p. 79).

O papel fundamental do professor é
trabalhar para desenvolver ao máximo as potencialidades de cada criança e proporcionar uma educação que contribua para sua
formação integral. Não se trata apenas da
transmissão do conhecimento, mas também
da formação de normas, valores, hábitos
comportamentais, qualidades e sentimentos
morais. Além disso, influencia na educação
das emoções e na formação da autoestima
da criança. Ou seja, intervém em todas as
áreas da subjetividade infantil, mesmo que
não tenha consciência disso.
Como parte de seu trabalho na orientação do desenvolvimento psicológico, o
professor deve trabalhar para que no final
do período a criança tenha condições que
lhe permitam uma adaptação satisfatória ao
primeiro ano do Ensino Fundamental. Essa
função traz consigo a necessidade de o professor trabalhar em conjunto com a família na
preparação das crianças para o ingresso na
escola. O trânsito envolve um tipo diferente
de atividade; a assimilação de conhecimentos
e habilidades e o estabelecimento de novas
relações da criança e com os outros.
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A preparação para a escola não está associada à quantidade de conhecimento que a
criança possui, mas sim ao nível de desenvolvimento de seus processos intelectuais. Além
disso, requer um nível adequado de desenvolvimento da personalidade da criança, bem
como a aquisição de certas habilidades.

Portanto, é necessário ter educadores
que dominem as habilidades necessárias
para trabalhar com crianças dessas idades.
Uma condição indispensável é a existência
de um clima afetivo adequado; um ambiente
onde a criança se sinta segura e aceita e
onde prevaleçam relações afetivas positivas.

De acordo com KRAMER (1989, p. 18):

A escola de Educação Infantil deve ser
um espaço onde prevalece uma cultura de
paz, pois, como dito anteriormente, nestas
idades começa a se forjar a personalidade
dos adultos do futuro. Devem ser ensinados
a lidar com situações de conflito, com o objetivo de mostrar estratégias construtivas de
solução que constituam uma oportunidade de
crescimento.

No atual momento histórico é, portanto,
fundamental que se amplie a oferta de educação para crianças de 0 a 6 anos de modo a
garantir, a todas, o direito de acesso e permanência. Evidentemente, o trabalho realizado
no interior dessa escola deve ter a qualidade
necessária para que possa com efetividade
beneficiar as crianças, aspecto que podemos
melhor aprofundar a partir das contribuições
provenientes da sociologia, da psicologia e
da antropologia (KRAMER, 1989, p. 18).
Levando em conta os postulados da
concepção cultural histórica e as regularidades do desenvolvimento dos pré-escolares, é
possível sistematizar um conjunto de aspectos
que podem se tornar indicadores de análise,
pois permitem, a partir da observação natural,
caracterizar o papel do educador. na sala da
pré-escola. Isso pode ser útil para refletir de
forma crítica e autocrítica sobre o papel do
professor como orientador e condutor do desenvolvimento psicológico das crianças sob
seus cuidados.

Também é necessário que as regras naturalmente regulam o comportamento social
do grupo de crianças e estabeleçam limites
precisos sem a necessidade de usar reprimendas agressivas. A criação de um ambiente de aprendizagem descontraído e acolhedor
permite que a criança se sinta confortável e
motivada para receber a orientação de um
adulto.

O educador como modelo e principal
responsável pela educação das crianças
dentro do centro educativo tem a missão de
promover todas as áreas do desenvolvimento
dos mais pequenos. Mesmo quando se utiliza
o programa de educação pré-escolar mais
bem fundamentado do ponto de vista teórico e metodológico, é o professor na prática
cotidiana que se encarrega de fazê-lo chegar
aos bebês.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como se vê, a afetividade na sala de Educação Infantil é imperativa, ainda mais se considera que esse nível constitui a base da estrutura do sistema educacional, pois na medida
em que as crianças se sentem respeitadas e amadas por seus professores, será também o
seu interesse em aprender e a sua motivação para frequentar o seu centro de estudos.
Os professores de Educação Infantil devem imbuir seu trabalho pedagógico com muito
amor e ternura, bem como alcançar um bom ajuste emocional para seus alunos, melhor saúde
mental e boas relações sociais com seus pares e consigo mesmos.
Por outro lado, o corpo docente deve estabelecer empatia com cada dois meninos e
meninas de seu grupo e conhecer sua situação familiar, com o propósito de criar em sua sala
de aula ou ambiente adequado onde vivem ou amor e fraternidade, que em muitas vezes eles
estão ausentes do núcleo familiar, e são tão importantes nesta fase de suas vidas em que
seus valores e atitudes estão sendo formados.
Isso enriquece a vida de quem pratica a educação no dia a dia, além de fortalecer sua
vocação e enchê-los de energia para continuar compartilhando afeto com tantas crianças que
passam pelas salas de aula ano após ano.
Fica claro, portanto, que a prática profissional do corpo docente dá à Educação Infantil
espaço para avaliar não apenas o conteúdo programático, mas também as emoções e sentimentos, como parte fundamental do cuidado integral dos alunos. É também que a sala de
aula da Educação Infantil se presta a incorporar intencionalmente o afeto e a ternura como
motor fundamental da aprendizagem.
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TRAJETÓRIA DA LITERATURA INFANTIL E SUA IMPORTÂNCIA
PARA A INFÂNCIA
RESUMO: O presente artigo faz um breve histórico da literatura infantil, perpassando pelo
conhecimento dos precursores da literatura infantil, pelas formas literárias, e fecha o percurso
com obras e autores brasileiros que foram pioneiros da literatura infantil brasileira. As obras
literárias infantis têm o poder de resgatar lembranças marcantes de nossas vidas, e por isso
causa tanto encantamento às crianças e aos adultos. Os contos, as fábulas, os mitos, as lendas,
seguramente resgatam partes de uma infância perdida que promovem sensações adversas das
que experienciamos na realidade trabalhando emoções e sentimentos de angústias, de medos,
de paixões e gerando dúvidas que nos impulsionam ao desejo de saná-las. A literatura infantil
desempenha marcante fomento ao processo educacional de aprendizagem da leitura e da escrita
e beneficia a formação da criança, aumentando sua capacidade de entender o mundo, facilidade
para interpretar, narrar, construir argumentos e desenvolver maior senso crítico.

Palavras-chave: Aprendizagem; Literatura Infantil; Infância.
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INTRODUÇÃO

A

s formas literárias encantam crianças e adultos que resgatam um pouco da magia
que ficou em suas lembranças dos tempos em que os mais velhos se sentavam
com eles na sala, no quarto, na varanda ou no quintal para contar histórias fantásticas de belas princesas, de bruxas más, de príncipes que resgatam, de reinos distantes, de
criaturas folclóricas, de fadas, de dragões, de finais felizes ou não, mas sempre inesperados.
Quando os professores leem contos de fadas, fábulas, mitos e lendas, certamente estão
ajudando as crianças a construírem a linguagem de seus sonhos para conversar com fadas
e enfrentar gigantes. E quando os adultos fazem essa leitura estão recuperando partes de
uma infância que se perdeu num tempo. Por meio das histórias lidas ou contadas é possível
que se experimente estados afetivos diferentes daqueles que a vida real pode proporcionar.
Assim, a presença da literatura infantil na escola representa um estímulo forte à aprendizagem da leitura. Adquirindo o gosto pela leitura as crianças passarão a escrever melhor e
terão um repertório amplo de informações. Ao experimentar a leitura, o leitor executa um ato
de compreensão e interpretação do mundo, e através dessa compreensão pode modificar ou
ressignificar o contexto no qual está inserido.
Ler livros de literatura infantil é descobrir a passagem para um mundo não só de fantasias, mas também de realidades, onde as histórias nos permitem vivenciar essas experiências
em diferentes momentos, não participando enquanto personagem delas, mas como leitor.
Refletir sobre esse mundo presente na literatura e também sobre o mundo que vivemos
visa estabelecer relações entre o que aconteceu, o que acontece e o que é possível acontecer,
assim embasados formamos nossas opiniões, conceitos e ideias por meio de vozes diferentes,
que percorrem os tempos e também todo o planeta, demonstrando o seu valor na formação
do educando, como sujeito ativo da sua história, salientado que a leitura é a capacidade de
refletir, pensar e obter o prazer na construção do conhecimento.
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A ORIGEM DA LITERATURA INFANTIL
Para falar sobre a origem da literatura
infantil é importante compreender que as narrativas estavam, e sempre estiveram na história. É preciso reconhecer que o homem usou,
e usa de narrativas para desenvolver, indicar,
construir e se manter na história. E compreender que a tradição oral, antes da tradição
escrita, já servia para que os homens passassem determinados acessos e determinadas
construções de uma geração para outra.
Em vista disso, o uso da linguagem oral
propõe a passagem de sabedoria, da resolução de problemas que já têm soluções, a
manutenção das tradições de um povo, e que
pelas histórias que se contam um povo permanece existindo.
Com o advento da escrita, as histórias que
eram passadas pelos adultos para determinar
comportamentos de povos, para compreender
tecnologias, para compreender tradições, potencializou-se muito, pois as histórias que antes
eram contadas com a escrita se imortalizaram,
ou seja, a escrita permite acervo.
Em um determinado momento surge o
que chamamos de literatura infantil. A literatura
infantil se distingue das demais literaturas porque
ela chega com o público recortado, extremamente bem definido, que faz com que essa literatura
tenha uma linguagem própria, uma maneira própria de se escrever e uma intencionalidade de
escrita para se comunicar com esse público.
No início do século XVII, a literatura dirigida
às crianças eram livros que ensinavam valores,
hábitos e ajudavam-nas a enfrentar a realidade
social. Neste período, a criança era considerada
como um pequeno adulto com as mesmas responsabilidades e valores de um adulto,
A história da literatura infantil tem relativamente poucos capítulos. Começa a delinear-se no início do século XVIII, quando
a criança pelo que deveria 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 (CUNHA,1999, p. 22).

No século XVIII, duas realidades se
apresentavam, a criança da nobreza, orientada por preceptores, lia geralmente os grandes
clássicos, enquanto a criança das classes
desprivilegiadas lia ou ouvia as histórias de
cavalaria, de aventuras. As lendas e contos
folclóricos formavam uma literatura de cordel
de grande interesse das classes populares.
Por conta da concepção de infância que estava se constituindo, fez-se necessário novos
mecanismos para instruir a criança para enfrentar mais tarde o meio social.
A escola tornou-se, então, uma instituição
legalmente aberta, não só para a burguesia,
mas para todos os segmentos da sociedade
e a literatura infantil vem, então, validar esse
processo de escolarização. Isto porque, como
a escola “trabalha sobre a língua escrita, ela
depende da capacidade de leitura da criança,
ou seja, supõe terem está passado pelo crivo
da escola” (LAJOLO; ZILBERMAN, 1991, p.18).
Antes do século XVII não existia nem mesmo um princípio de concepção de infância. A
história da literatura infantil inicia-se em meados
do século XVIII, de acordo com o desenrolar
da concepção de criança que se tinha nessa
época. Essa mudança de concepção foi um
processo, e o primeiro grande processo é a
nova concepção de família que começa a se
preocupar com os seus e pensar a criança de
uma maneira que não vinha sendo pensada.
A criança passa a ser considerada um ser
diferente do adulto, com necessidades e características próprias, havendo então o distanciamento
da vida adulta e recebendo uma educação diferenciada, que a preparasse para essa vida,
Na sociedade antiga, não havia a “infância”: nenhum espaço separado do “mundo
adulto”. As crianças trabalhavam e viviam
junto com os adultos, testemunharam os
processos naturais da existência (nascimento, doença, morte), participavam junto
deles da vida pública (política), nas festas, guerras, audiências, execuções etc,
tendo assim seu lugar assegurado nas
tradições culturais comuns: na narração
de histórias, nos cantos e nos jogos” (RICHTER, 1977 apud ZILBERMAN, 2003,
p.36).
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A literatura infantil no século XVII traz
os primeiros grandes contadores de histórias
para as crianças. Desponta então, François
Fénelon (1651-1715), que era um padre, um
poeta, um escritor, um teólogo que foi convidado pela Duquesa de Beauvilliers para ensinar as suas filhas, mulheres pequenas, a
como se portar em uma sociedade.
Justamente com a função de educar moralmente este público, as histórias tinham uma
estrutura maniqueísta, a fim de demarcar claramente o bem a ser aprendido e o mal a ser
desprezado, moralizando as crianças e determinando comportamentos. A maioria dos contos de fadas, fábulas e mesmo muitos textos
contemporâneos incluem-se nessa tradição.
Com a publicação “Da Educação das Meninas” e “As Aventuras de Telêmaco”, ambas
escritas por Fénelon é inaugurada a produção
literária dirigida às crianças e jovens. Há, contudo, obras anteriores à de Fénelon, publicadas
nos séculos XVI e XVII, como os textos Jean
de La Fontaine (1621-1695) e Charles Perrault
(1628-1703), que posteriormente viriam a ser
reputados como clássicos da literatura infantil.
Além desses, há as narrativas da Grécia e Roma clássicas, como Esopo e Fedro,
na tradição das fábulas. Todos esses textos,
ainda que não tivessem sido escritos para
crianças leitoras, se tornaram obras capitais
da chamada literatura infantil, por responder
às exigências didáticas que marcam seu surgimento e pela grande receptividade que obtiveram junto às crianças.
Esse gosto infantil pode ser, em linhas
gerais, definido pelo apreço à fantasia, contida
nas fábulas, por exemplo, e por narrativas em
que há o predomínio da ação à reflexão, como
em “As Aventuras de Telêmaco”. Em 1697,
Charles Perrault traz ao público histórias ou
contos do tempo passado, com suas moralidades intitulado “Contos de Mamãe Gansa”.
Os contos de fada conhecidos atualmente surgiram na França, ao final do século XVII,
com Perrault, que editou as narrativas folclóricas contadas pelos camponeses, retirando
passagens obscenas de conteúdo incestuoso
e canibalismo. Assim, acredita-se que, antes
do cunho pedagógico, houve o objetivo de leitura e contemplação pela mente adulta.

Acredita-se também que a mitologia
grega já possuía um modo particular de transmitir o contexto da história. Posteriormente,
Charles Perrault trouxe a história moralizadora
e mais adequada aos ambientes sociais que
conviviam na época.
No caminho percorrido, à procura de
uma literatura adequada para a infância e juventude, pode-se observar duas tendências
próximas daquelas que já influenciavam a leitura das crianças: dos clássicos, fizeram-se
adaptações e do folclore, nasceu os contos
de fada, até então quase nunca voltados especificamente para a criança.
A literatura infantil leva a criança à descoberta do mundo, onde sonhos e realidade se
incorporam, onde a realidade e a fantasia estão
intimamente ligadas, fazendo a criança viajar,
descobrir e atuar num mundo mágico, podendo
modificar a realidade seja ela boa ou ruim,
A Literatura infantil é, antes de tudo, literatura, ou melhor, é arte: fenômeno de
criatividade que representa o Mundo, o
Homem, a Vida, através da palavra. Funde
os sonhos e a vida prática; o imaginário e
o real; os ideais e sua possível/impossível
realização (CAGNETI,1996 p.7).

O PERCURSO DA LITERATURA
INFANTIL EM FORMAS LITERÁRIAS
O impulso de contar histórias deve ter
nascido no homem, quando sentiu a necessidade de comunicação com o outro para
trocar suas experiências. A literatura infantil
constitui-se como gênero, durante o século
XVII, com o caráter fundamental de traduzir
verdades individuais que acabavam abrangendo as verdades gerais, os contos e as fábulas teriam nascido na Índia no século V a.C.
A verdade de alguns reis e autoridades se tornou verdades expressas através da
linguagem simbólica. O pensamento mítico
encontra a sua propagação na Idade Média,
através das Cruzadas, do Messianismo, dos
romances de cavalaria, das novelas fantásticas e traduções dos contos maravilhosos do
Oriente.
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As versões infantis de contos tiveram seu
início através de Charles Perrault, nos clássicos
dos contos de fadas, do século XVII na França,
as obras produzidas por ele fizeram com que
fosse eleito o autor da criança, completando
o século XVII, vamos encontrar o primeiro livro
ilustrado para as crianças por Jan Amos Komensky, ou simplesmente, Comenius.

O francês Jean de La Fontaine foi um
dos maiores divulgadores dos textos de Esopo que objetivando educar as pessoas de
sua época, recriavam suas fábulas. Conforme
suas próprias palavras: “Acho que deveríamos colocar Esopo entre os grandes sábios
de que a Grécia se orgulha, ele que ensinava
a verdadeira sabedoria.”

E foi no século XX que passamos a reconhecer a individualidade da criança com
Rousseau, que tem por fim, a criação de uma
sociedade ideal. A literatura toma um novo
rumo com aventuras e informações científicas
comprometendo-se também, com a ética.

O primeiro volume de fábulas de La
Fontaine conhecido por “Fábulas Escolhidas
Postas em Versos” foi publicado em 1668, a
coletânea abarcava 124 versos que foram baseadas nas fábulas de Esopo e dedicadas ao
rei Luís XIV. Este foi o início para a publicação
de 12 livros que se prolongou até 1694, que
continham histórias que ficaram mundialmente famosas. Em conformidade com La Fontaine “A fábula é uma pintura em que cada um
de nós pode encontrar o seu próprio retrato.”

Segundo Cunha (1999, p.23) no Brasil,
a literatura infantil tem início com obras pedagógicas e, sobretudo adaptações de obras
de produções portuguesas, demonstrando a
dependência típica das colônias.
Conhecendo os precursores da literatura infantil é possível perceber que alguns
gêneros textuais ganharam maior destaque.
A fábula é a narrativa de uma situação vivida por animais, que alude a uma situação
humana e tem como objetivo transmitir certa
moralidade.
Nascida no Oriente, a fábula vai ser reinventada no Ocidente pelo grego Esopo (séc.
VI a.C.) e aperfeiçoada séculos mais tarde
pelo escravo romano Fedro (séc. I d.C). No
século XVI, foi reinventada por Leonardo da
Vinci, seu grande divulgador e escritor. E no
Ocidente moderno esta tarefa foi desempenhada por Jean de La Fontaine.
Tem como proposta a fusão entre o lúdico e o pedagógico, ao mesmo tempo em que
distrai o leitor, apresenta os defeitos humanos
através dos animais, dessa forma a proposta
didática tão presente nesse tipo de narração,
se camufla.
A associação entre os animais e seres
humanos permanece até os dias de hoje: o
leão representa o poder real; o lobo exprime
dominação do mais forte; a raposa traduz astúcia e esperteza; o cordeiro retrata a ingenuidade e tantos outros animais que representam as muitas características que formam a
personalidade humana.

O conto e/ou conto de fadas é mais um
gênero textual que ganhou ênfase na literatura
infantil.
A coleção de contos árabes provavelmente entre os séculos XIII e XVI com o orientalista
francês Antoine Galland (1646-1715) tornou o
livro “As Mil e uma Noites” conhecido no Ocidente em 1704. Não existe texto fixo para a
obra, variando seu conteúdo. Os árabes foram
reunindo e adaptando os contos maravilhosos
de várias tradições, os contos mais antigos aparecem, provavelmente, no Egito do século XII e
a eles foram agregados contos hindus, persas,
sírios e judaicos. Desde os primórdios, o conto
tem se revelado como a forma privilegiada da
literatura popular e da literatura infantil.
Considerado o pai da literatura infantil,
Charles Perrault (1628-1703) publicou o livro
“Contos da Mamãe Gansa” onde reuniu 8 histórias que são “Bela Adormecida no bosque”,
“Chapeuzinho Vermelho”, “O Gato de Botas”,
“Barba azul”, “As fadas”, “A gata borralheira”,
“Henrique do topete”, e “O pequeno polegar”.
A publicação rompeu os limites literários da
época e alcançou públicos de todos os cantos
do planeta, além de marcar um novo gênero
da literatura, o conto. Ao fazer isto, tornou-se
o primeiro a dar um fim literário a estes tipos
de histórias, antes apenas contadas entre as
damas dos salões parisienses.
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O conto de fadas decorre em espaço
fora da realidade em que vivemos, no mundo
da magia, da fantasia, e do sonho. Nos contos de fadas a personagem principal é a fada.
Com ela é possível a realização dos sonhos.
Segundo os registros, os primeiros contos de fadas surgiram entre os celtas, povos
bárbaros, durante o século II a.C. Seu enredo
consiste em ultrapassar obstáculos e provas,
como um ritual iniciático, a fim de que o herói
encontre sua realização.
A estrutura básica dos contos de fadas
propõe o início onde o herói encontra sua dificuldade, que podem ser problemas vinculados à realidade ou conflitos que perturbam sua
tranquilidade; reserva a ruptura que acontece
quando o herói sai de sua proteção inicial, mergulhando no desconhecido; projeta para a superação de obstáculos onde apresenta uma
saída em busca da solução para o problema,
tendo como ajuda os elementos imaginários;
intenta a restauração que é o descobrimento
do novo, potencialidades e polaridades opostas; e consagra com o desfecho que é a volta
à tranquilidade e realidade inicial. Proporcionando união, felicidade e colheita.
No início do século XIX, dois irmãos
apaixonados por contos de fadas tiveram a
mesma ideia de Charles Perrault e saíram
pesquisando fábulas e adaptando-as à literatura infantil. Foram os irmãos Grimm que revelaram ao mundo personagens como Branca
de Neve, Rapunzel e João e Maria.
Jacob Ludwig Karl Grimm (1785-1863)
e Wilhelm Karl Grimm (1786-1859), os irmãos
Grimm, nasceram na localidade alemã de Hanau.
Jacob, o segundo de uma família de nove filhos,
nasceu em 1785, e Wilhelm, um ano depois.
Com a morte do pai, em 1798, ambos foram
morar na casa de uma tia, na cidade de Kassel
na Alemanha, que financiou os seus estudos.
Por volta de 1806, tiveram acesso a
uma coletânea de poesias populares. Entusiasmados pela ingenuidade daqueles poemas, que foram transmitidos oralmente de
geração a geração, começaram a reunir e a
escrever os contos tradicionais narrados nos
serões familiares.

Em 1812, publicaram uma primeira coletânea com 86 contos, seguida, dois anos
depois, por uma outra, que reunia mais 70
contos. Para reunir as histórias, os dois irmãos percorreram a Alemanha conversando
com muitas pessoas. Dentre os muitos contos
escritos pelos irmãos estão os clássicos “Rapunzel”, “João e Maria”, “Cinderela”, “Chapeuzinho Vermelho”, “O lobo e os 7 cabritinhos”,
“Os músicos de Bremen”, “O alfaiate Valente”,
“O pequeno polegar”, “A Bela Adormecida”,
“Branca de Neve”, entre tantos outros.
Hans Christian Andersen (1805-1875)
foi um escritor que se preocupou, essencialmente, com a sensibilidade exaltada pelo
Romantismo. Com seu extraordinário talento
para criar encantadores contos infantis, conquistou reconhecimento mundial e estimulou
a imaginação de inúmeros adultos e crianças.
Andersen nasceu em 1805 na cidade
dinamarquesa de Odense. Era filho de um
modesto sapateiro, que costumava lhe narrar
antigos contos populares, e de uma lavadeira.
Menino sensível, preferia entreter-se sozinho e
inventar histórias a brincar com outras crianças. Como vinha de uma família pobre, não
teve instrução, mas como o pequeno Andersen gostava muito de histórias, o pai construiu
um teatro de marionetes para que ele pudesse representar e assim despertou seu gosto
pela arte.
Em 1827, publicou os seus primeiros
poemas, atraindo a atenção de Jonas Collins,
diretor do Teatro Real de Copenhague, que
lhe financiou os estudos na Universidade de
Copenhague.
Andersen teve uma vida solitária. Nunca
se casou, mas sabe-se que foi apaixonado
por uma cantora de ópera sueca chamada
Jenny Lind. Maravilhado com o seu talento e a
sua voz, dedicou-lhe o belo conto “O Rouxinol
do Imperador”. Andersen faleceu em 1875,
e deixou mais de uma centena de reinos encantados, onde, ainda hoje, brincam felizes
crianças de todo o mundo.
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Dentre suas obras mais conhecidas
estão “Soldadinho de Chumbo”, “O Patinho
Feio”, “A Pequena Sereia”, “A Roupa Nova
do Rei”, “A princesa e a ervilha”, “A pequena vendedora de fósforo”, “O soldadinho de
chumbo”, “A pequena sereia”, “A polegarzinha”, entre outros.
Hans Christian Andersen foi considerado o precursor da literatura infantil mundial.
Em função da data de seu nascimento, comemora-se, em 2 de abril, o Dia Internacional do
Livro Infantojuvenil.
E as publicações de contos infantis seguiu em uma crescente com muitos outros
autores, sendo algumas dessas famosas
obras “As Aventuras de Alice no País das
Maravilhas”, a obra infantil mais conhecida
de Lewis Carroll (1832-1898); “As aventuras
de Pinóquio” escrita pelo italiano Carlo Collodi (1826-1890); “João pé de feijão” e “Os
3 porquinhos” com o folclorista e historiador
Joseph Jacobs (1854-1916).
Em 1901, Frank Baum (1856-1919)
destacou-se com um dos mais populares livros na literatura americana infantil “O mágico
de Oz”. E temos ainda James Matthew Barrie
(1860-1937) escritor e dramaturgo britânico
nascido na Escócia, e que mudou para Inglaterra para seguir carreira. Apareceu pela
primeira vez em 1904, em uma peça teatral
chamada “Peter Pan”, ou “O menino que não
queria crescer”, mas somente em 1911, o autor publicou o romance “Peter e Wendy”.
Outras formas literárias de grande visibilidade na literatura infantil são os mitos e lendas. Os mitos são narrativos tão antigos como
o homem. Não leva em conta a realidade, e
não está ligado a nenhuma verdade absoluta.
O mito diz respeito a deuses, duendes, heróis
fabulosos onde o sobrenatural predomina. O
pensamento mítico nasceu com as primeiras
manifestações que seriam mais tarde o pensamento religioso. Assim como a Bíblia, fonte
de formas alegóricas (Adão, Eva, Caim, Abel,
Moisés), a Mitologia Grega também cumpre
esse papel com Ulisses, Prometeu, Pandora,
Orfeu, Aquiles e outros.

As lendas são antiquíssimas, o argumento é retirado da tradição de um dado lugar, onde o maravilhoso e o imaginário superam a história e o verdadeiro. É transmitida de
geração em geração pela tradição oral. Nosso
folclore brasileiro é bastante rico em lendas
como “Boitatá”, “Boto-cor-de-rosa”, “Caipora
ou Curupira”, “Negrinho do Pastoreio" etc.,
Iguais em várias partes do mundo, semelhantes há dezenas de séculos, diferem
em pormenores, e essa diferenciação caracteriza, sinalizando o típico, imobilizando-a num ponto certo da terra. Sem que o
documento histórico garanta veracidade,
o povo ressuscita o passado, indicando
as passagens, mostrando, como referências indiscutíveis para a verificação racionalista, os lugares onde o fato ocorreu
(CASCUDO, 1978, p.51).

A LITERATURA INFANTOJUVENIL NO
BRASIL
Nas últimas décadas do século XIX, os
países europeus no qual o Brasil se espelhava começavam a transitar para o regime republicano que, à primeira vista, parecia mais
democrático. Por meio de eleições periódicas
e livres, os dirigentes podiam ser trocados de
modo que a Sociedade dispunha de ocasiões
mais numerosas para manifestar insatisfação
quando essa acontecia.
Nesse novo Brasil de transformações
ao final do século XIX, se dá o aparecimento
dos primeiros livros para crianças escritos e
publicados por brasileiros; mas é com Monteiro Lobato que tem início a verdadeira literatura
infantil brasileira. Entretanto, engana-se quem
pensa que a literatura infantojuvenil brasileira
iniciou com Monteiro Lobato, pois o precursor deste gênero literário no Brasil foi Carl
Jansen.
Carl Jacob Anton Christian Jansen
(1829-1889) veio para o Brasil lutar na guerra
do Prata (1851) e após a guerra ficou morando no Brasil. Morou primeiro em Porto Alegre
e depois foi para o Rio de Janeiro. Carl Jansen foi jornalista, escritor e professor.
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Escreveu cartilhas para o ensino de língua estrangeira, e no ambiente acadêmico
percebeu que não existiam livros de literatura
infantojuvenil apenas para o prazer da leitura,
para o incentivo da leitura, para criar o gosto
pela leitura.
Ele resolveu fazer uma seleção de alguns clássicos europeus de livros que que
julgava interessantes e que estavam circulando na Europa, traduziu e adaptou esses
livros para o português. Em 1882, Carl Jansen trouxe “Os contos seletos das Mil e Uma
Noites”, “Robinson Crusoé”, “Dom Quixote de
La Mancha”, “As Viagens de Gulliver a terras
desconhecidas” e o último conto em 1891
foi “As aventuras pasmosas do celebérrimo
Barão de Münchausen”.
Em 1889 foi publicado no Brasil o livro “História da carochinha” por Figueiredo
Pimentel (1869-1914) que foi poeta, contista,
cronista, autor de literatura infantil e tradutor,
nascido em Macaé no interior do Rio de Janeiro.
Pimentel foi contratado por Pedro da
Silva Quaresma, dono da livraria Quaresma,
para fazer uma coletânea de contos de fadas. Figueiredo Pimentel coletou, traduziu e
adaptou contos da Europa que não faltaram
Perrault, Irmãos Grimm e Andersen, contos
da tradição oral Portuguesa, sendo “Contos
da Carochinha" (1894) que intitula o livro, um
dos contos portugueses posto na coletânea,
contos indígenas da tradição oral brasileira,
relacionando um conto muito popular “Festa
no céu”, e também contos africanos.
Em 1888, o Brasil vivenciava a Abolição
da Escravatura, e em 1889 se tornou uma República. O país passava por um processo de
modernização, urbanização, aumento populacional, e assim a necessidade de as crianças irem às escolas, e investir em cultura, por
isso a livraria Quaresma resolveu encomendar de Figueiredo Pimentel novos livros sendo
os títulos “Contos da avozinha”, “Histórias da
Baratinha”, “Histórias de Fadas”, “Contos do
Tio Alberto”, “Álbum de Crianças”, “Os meus
brinquedos”, “Histórias do arco da velha”, “O
livro das Crianças”, “Teatrinho Infantil”, e por
fim “Castigo de um anjo” este último em 1897.

Monteiro Lobato (1882-1948) foi escritor, ativista, tradutor brasileiro, importante
editor de livros inéditos e autor de importantes traduções. Ficou popularmente conhecido
pelo conjunto educativo de sua obra de livros
infantis, que constitui aproximadamente a metade da sua produção literária.
Lobato nasceu na cidade de Taubaté,
no interior de São Paulo, e se formou em Direito, atuando como promotor público. Após
receber uma fazenda de herança deixada
pelo avô, adotou um novo estilo de vida, e
passou a publicar seus primeiros contos em
jornais e revistas.
Tornou-se muito conhecido entre as
crianças, pois se dedicou a um estilo de escrita com linguagem simples onde realidade e
fantasia estão lado a lado. Em 1921, escreveu
seu primeiro livro infantil “A menina do nariz
arrebitado” e em 1931 o famoso “Reinações
de Narizinho”. Seus personagens mais conhecidos são: Emília, uma boneca de pano com
sentimento e ideias independentes; Pedrinho,
personagem que o autor se identifica quando criança; Visconde de Sabugosa, o sábio
sabugo de milho que tem atitudes de adulto;
e muitos personagens do folclore brasileiro,
especialmente a Cuca, vilã que aterroriza a
todos do sítio, e o levado Saci Pererê. E em
1947, escreveu seu último livro infantil intitulado “Histórias Diversas”.
É possível dizer que Monteiro Lobato
criou uma nova na Literatura Brasileira e que
abriu o mundo da Literatura Infantojuvenil
para autores já renomados como José Lins
do Rego que escreveu histórias da “História
da Velha Totônia" (1936); Erico Veríssimo
com “As aventuras do avião vermelho”, “Os
Três Porquinhos pobres”, “A vida do elefante Basílio”, “O urso com música na barriga”;
Graciliano Ramos com “A Terra dos meninos
pelados” (1944) e temos também Maria José
Dupré, escritora estreante que publicou seu
primeiro livro na editora de Monteiro Lobato e
que ficou famosa com a Coleção do Cachorrinho Samba.
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Na década de 40 temos Lúcia Machado
de Almeida com “O caso da borboleta Atíria”,
“O escaravelho do diabo” e "Histórias do fundo do mar”.
Depois da década de 60 tivemos um
aumento expressivo na quantidade de livros
infantis, podendo citar Cecília Meireles que
escreveu “Ou isto ou aquilo”; Clarice Lispector que escreveu vários livros infantis a começar pelo “O mistério do coelho pensante”
(1967).
Em 1971 houve uma reforma do sistema educacional brasileiro que por meio
da Lei de Diretrizes e Bases 5692/71 torna
o ensino de 1º Grau obrigatório dos 7 aos
14 anos, e ainda sugere que nas aulas de
Língua Portuguesa se estudem obras de literatura brasileira. Assim sendo, na década
de 70 tivemos a ascensão dos livros infantis
destacando as ganhadoras do Prêmio Hans
Christian Andersen, o mais importante prêmio
literário da literatura infanto-juvenil. Lygia Bojunga Nunes que escreveu títulos como "Angélica" (1975), “A Bolsa Amarela” (1976), “A
Casa da Madrinha” (1978), “Corda Bamba”
(1979) e o “Sofá Estampado” (1980). E Ana
Maria Machado que escreveu dentre tantos
livros “Bento que Bento é o Frade” (1977),
“História Meio ao Contrário” (1977), “Bem
do Seu Tamanho” (1980), “Menina Bonita do
Laço de Fita” (1986), “Palavras, Palavrinhas e
Palavrões” (1986), entre tantos outros.
No início do ano de 1973, a Editora Ática lançou a série Vaga-Lume com o objetivo
de oferecer literatura de qualidade para o público juvenil e, assim, promover o gosto pela
leitura, principalmente para jovens que buscam aventuras literárias. Seus mais de 100
títulos incluem volumes como "O Escaravelho
do Diabo", de Lúcia Machado de Almeida, "O
Mistério do Cinco Estrelas", de Marcos Rey, "A
Ilha Perdida", de Maria José Dupré, "A Turma
da Rua Quinze", de Marçal Aquino, “Meninos
Sem Pátria", de Luiz Puntel, e inúmeras outras
obras.

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na vivência humana, no trabalho,
nas instituições de ensino e pesquisa,
nos movimentos sociais e organizações
da sociedade civil e nas manifestações
culturais (LDB 9394/96).

A literatura é contemplada sobretudo
na terceira das dez Competências Gerais da
Educação Básica Brasileira, conforme nos
orienta a Base Nacional Comum Curricular
BRASIL (2018) “Valorizar e fruir as diversas
manifestações artísticas e culturais, das locais
às mundiais, e participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural”.
Além de ser um momento de envolvimento e prazer, escutar e ler histórias é uma
grande forma de aprendizagem. Pelas histórias pode-se estimular também, o desenho,
o teatro, a escrita, a criatividade, a música, o
imaginário, o pensar, o brincar, através dela
também pode-se descobrir outros lugares,
outros tempos, outros jeitos de agir e de ser, é
ter conhecimento de História, Geografia sem
precisar saber o nome disso tudo, enfim muita coisa pode sair de um texto.
A partir de uma boa história podemos
tomar conhecimento de diversas emoções importantes tais como tristeza, raiva, medo, alegria, bem-estar, pavor, tranquilidade, segurança entre outros. A criança necessita inventar e
criar, pois por meio da criação de histórias, as
dificuldades emocionais que possam surgir
podem ser expressas, elaboradas e transformadas positivamente.

Diante do conhecimento da história da
literatura infantil é justo afirmar que é fundamental que as crianças travem contato com
os livros desde cedo,
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Literatura Infantil é uma excelente fonte de possibilidades para que a criança compreenda, através do imaginário e da fantasia o que vai acontecendo à sua volta, ampliando assim
a sua leitura de mundo. Para isso, se faz necessário que lhe sejam oferecidas oportunidades
de leitura de forma prazerosa e agradável.
O ato de ler desperta o interesse e a atenção da criança, desenvolvendo nela a criatividade, a inteligência, a percepção de diversas resoluções de problemas, sua autonomia, que
são fatores importantes para a formação pessoal e social dos indivíduos.
O presente trabalho procurou traçar a trajetória da Literatura Infantil e a importância dos
livros para a vida individual, social e cultural das crianças e o quão rico é este gênero literário
que tem a disposição de estimular e propiciar às crianças os contos de fadas, os mitos, as
fábulas, as lendas, permitindo-lhes entrar no caminho não apenas da descoberta, mas também
um dos mais completos meios de enriquecimento e desenvolvimento de sua personalidade.
Podemos ressaltar que a literatura infantil se refere ao seu desenvolvimento e crescimento intelectual, psicológico e afetivo, se destacando como um dos mais eficientes mecanismos
de recreação, lazer, conhecimento e aprendizados. Nesse sentido, a literatura desempenha
um papel fundamental na vida da criança, não apenas no seu conteúdo recreativo, mas como
recurso que oferece ao seu desenvolvimento, descobrir e entender a realidade se deslumbrando com os mistérios da literatura através dos símbolos, personagens e enredos.
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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

ste 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.
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.
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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.
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.
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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.
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).
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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.
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.
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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.

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.

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.
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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.

31 - março/ 2022 - Educar FCE

154

Revista Educar FCE - 52 ª Edição - 31 - Março/ 2022

REFERÊNCIAS
ABRAMOVICH, F. Literatura Infantil. São Paulo: Scipione. 1993.
A LITERATURA INFANTIL E SUAS CONTRIBUIÇÕES NO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM: Disponível
em: https://multivix.edu.br/wp-content/uploads/2018/07/revista-espaco-academico-v05-n01artigo-04.pdf.
Acesso em:23 de fevereiro, 2022.
BECO LITERÁRIO. A importância da literatura infanto juvenil: Disponível em: https://becoliterario.com/a-importancia-da-literatura-infantojuvenil/ .Acesso em 20 de fevereiro, 2022.
BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil / Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998.
CAVALCANTI, Joana. Caminhos da literatura infantil e juvenil: dinâmicas e vivências na ação pedagógica. São
Paulo: Paulus. 2002.
COELHO, Nelly Novaes; Literatura Infantil: Teoria Análise Didática. Edit. Moderna,São Paulo, 2000.
EDUCAÇÃO INFANTIL: a importância da literatura na formação de leitores do mundo. Disponível em: https://
monografias.brasilescola.uol.com.br/pedagogia/educacao-infantil-importancia-literatura-na-formacao-leitores-mundo.htm. . Acesso em: 24 de fevereiro, 2022.
FROTA, A. Maria. Diferentes concepções da infância e adolescência: a importância da historicidade para sua
construção. Estudos e pesquisas em psicologia, UERJ, RJ, v. 7, n. 1, p. 147-160, abr. 2007.
MEU ARTIGO. A importância da leitura infantil para o desenvolvimento da criança: Disponível em https://
meuartigo.brasilescola.uol.com.br/educacao/a-importancia-literatura-infantil-paradesenvolvimento.htm. Acesso
em 04 de set, 2020.
______. A importância da leitura infantil para o desenvolvimento da criança: Disponível em:https://meuartigo.
brasilescola.uol.com.br/educacao/a-importancia-literatura-infantil-para-desenvolvimento.htm. Acesso em 22
de fevereiro,2022.
PORTAL EDUCAÇÃO. A importância da literatura infantil: Disponível em: https://www.portaleducacao.com.br/
conteudo/artigos/direito/a-importancia-da-literaturainfantil/67786#:~:text=Hoje%20a%20 dimens%C3%A3o%20
de%20 Literatura,futuro%2C%20um%20 adulto%20 mais%20seguro. Acesso em 15 de fevereiro, 2022.
VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
UNAERP. A Importância da Literatura Infantil na Formação de Leitores. Disponível em: https://www.unaerp.
br/sici-unaerp/edicoes-anteriores/2006/secao-4-2/966-a-importancia-de-literatura-infantil-na-formacao-de-leitores/file. Acesso em: 23 de fevereiro, 2022.

31 - março/ 2022 - Educar FCE

155

Revista Educar FCE - 52 ª Edição - 31 - Março/ 2022

Graduação em Licenciatura Plena em Matemática
pelo ISCAMP - Instituto Superior de Educação
Campo Limpo Paulista (2011); Especialista em
Ensino de Matemática pela Faculdade Campos
Elíseos (2015); Professor de Ensino Fundamental
II e Ensino Médio – Matemática – na Escolas Emef
City Jaraguá IV e Objetivo Escalada Francisco
Morato.

LEONARDO FERMINIE
HILDEBRANDO

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

156

Revista Educar FCE - 52 ª Edição - 31 - Março/ 2022

APLICAÇÃO DE METODOLOGIA DE ENSINO DESTACANDO A RECEPTIVIDADE
DOS ENVOLVIDOS NUM PROJETO DE APRENDIZAGEM MATEMÁTICA
RESUMO: Um projeto gerador de ensino que seja real e diversificado. Possibilita, assim, que
os alunos (aprendizes), ao decidirem, opinarem, debaterem, construam sua autonomia e seu
compromisso com o social, formando-se como sujeitos culturais. A interdisciplinaridade nos
idealiza a socialização da escola desde a tomada de decisões a constituição social da pessoa.
Deixa de ter uma concepção pulverizada para ser uma vivência coletiva. Um projeto interdisciplinar
de educação deverá ter um olhar constante para o novo com abordagens empreendedoras,
crescentes, coletivas. Atualmente tem que haver um diálogo entre todas as disciplinas e a
Matemática vem contribuir satisfatoriamente para aproximar da ciência matemática o conhecimento
que todo aluno já traz de casa. Seria preciso refletir o papel da matemática dentro da formação do
jovem. Centrar a questão na forma e questionar o modelo atual. Ninguém precisa da escola para
saber as quatro operações básicas, juros e porcentagens. Isso a própria vida vai acabar dando
oportunidade para que a pessoa aprenda. Mas a escola tem o papel de ir além, dar acesso. Por
esse motivo, o objetivo geral da pesquisa é compreender as oportunidades de articulação entre
as disciplinas do currículo para desenvolver projetos pedagógicos no Ensino Fundamental. O
estudo orientou-se por uma revisão de literatura apresentada por autores, teóricos e pensadores
da área, por meio de uma pesquisa bibliográfica. Esta opção se justifica, porque o método
escolhido permite acesso amplo às teorias e concepções que acercam o recurso pedagógico
de projetos pedagógicos com temas geradores para alunos finais do Ensino Fundamental. As
principais fontes selecionadas para responder os questionamentos da pesquisa foram Groenwald
e Filippsen, Fazenda, Freire, Paro, entre outros.

Palavras-chave: Interdisciplinaridade; Ensino Matemático; Temas Geradores; Projeto Pedagógico.
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INTRODUÇÃO

E

ra preciso que as mudanças acontecessem no Brasil na esfera educacional para
que fizesse frente ao novo âmbito que se formava. De encontro com tais preocupações, vêm a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e os Parâmetros
Curriculares Nacionais, voltadas a uma visão maior que a globalização.
Para acompanhar o dinamismo internacional, a escola precisou rever sua função social
e procurar se adequar ao mundo tecnológico e dialogar com as atuais tendências da sociedade e do mercado. Nesse sentido, é imprescindível pensar a educação situada a um contexto
sociocultural, econômico e político.
Nesse contexto, não cabe mais uma escola que seja conduzida sem raciocínio próprio,
que não seja pensada por si própria, que seja formada por pensadores críticos capazes de
interagir com o mundo. É preciso pessoas que tenham coragem de assumir sua vontade de
ser cidadãos de direito.
Para essa construção, é fundamental construir uma escola que leve os alunos a se interessarem e aprenderem a gostar mais da escola, a lutarem por ela. A exigir e esforçar-se
por um ensino que venha de encontro com seus propósitos de vida.
Ao tempo em que não se falava da construção do Projeto Pedagógico, o Planejamento
caracterizava-se por uma atividade quase burocrática: a elaboração dos programas que cada
professor iria desenvolver ao longo do ano.
A partir do momento em que as escolas voltaram-se para a construção do Projeto Pedagógico, o Planejamento passou a incluir uma profunda reflexão na montagem dos conteúdos
programáticos. Assim, é preciso termos clareza de que a relação entre o Projeto Pedagógico
e o Planejamento é bem próxima, embora tenham significados distintos.
O Projeto Pedagógico busca a construção da identidade da escola; estabelece seu
direcionamento; almeja o comprometimento da comunidade escolar com uma visão comum
e compartilhada de educação. O Planejamento é o processo de uma ação organizada que
pretende transformar a escola.
Quanto maior o grau de captação da problematização e a ação reparadora de planejamento, melhor será sua eficácia. Se o grupo agir uniformemente e com coesão, o beneficiado
da ação será o aluno que terá sua problemática sanada.
Os projetos contribuem para uma outra significação dos espaços de aprendizagem de
tal forma que eles se voltem para a formação de sujeitos ativos. Não se aceita mais ensinar
Matemática aos alunos sem que haja contexto, é necessário levá-los a entender as situações
que precisam ser resolvidas, assim como acontece diariamente na vida de todos,
Não é mais possível apresentar a Matemática aos alunos de forma descontextualizada,
sem levar em conta que a origem e o fim da Matemática é responder às demandas de situações-problema da vida diária (GROENWALD; FILIPPSEN, 2003, p. 38).
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Para que o ambiente escolar seja favorável ao aluno, recomenda-se bastante movimento
e entusiasmo nas práticas diárias, por isso a sugestão que se dá é trabalhar de forma interdisciplinar com projetos pedagógicos, porque a abordagem é com temas geradores, ou melhor,
o assunto tem que ser de interesse dos alunos e contextualizados na realidades da clientela.
Por efeito, o aluno não vai apresentar-se distanciada da temática, ela será um segmento da
aula que estará envolvida em todas as disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências
Naturais, Arte, Educação Física, História e Geografia. Fazenda (1999, p. 28) observa que a
“interdisciplinaridade não é categoria de conhecimento, mas de ação”. Ademais, sabe-se que
a interdisciplinaridade:
[...] é uma atitude de abertura, não preconceituosa, onde todo o conhecimento é igualmente importante. Pressupõe o anonimato, pois o conhecimento pessoal anula-se frente ao saber universal. É
uma atitude coerente, que supõe uma postura única frente aos fatos, é na opinião crítica do outro
que fundamenta-se a opinião particular. Somente na intersubjetividade, num regime de copropriedade, de interação, é possível o diálogo, única condição de possibilidade da interdisciplinaridade.
Assim sendo, pressupõe uma atitude engajada, um comprometimento pessoal (FAZENDA, 1999,
p. 8).

Nos moldes contemporâneos, fica claro que a interdisciplinaridade para:
[...] ensinar matemática é, antes de mais nada, ensinar a ‘pensar matematicamente’, a fazer uma
leitura matemática do mundo e de si mesmo. É uma forma de ampliar a possibilidade de comunicação e expressão, contribuindo para a interação social, se pensada interdisciplinarmente
(FAZENDA, 1999, p. 62).

O estudo orientou-se por uma revisão de literatura apresentada por autores, teóricos e
pensadores da área, por meio de uma pesquisa bibliográfica. Esta opção se justifica, porque
o método escolhido permite acesso amplo às teorias e concepções que acercam o recurso
pedagógico de projetos pedagógicos com temas geradores para alunos finais do Ensino
Fundamental.
Foram pautados como objetivos específicos: delinear a definição de interdisciplinaridade
e sua colocação voltada para o gosto pela Matemática; analisar a contribuição de Projetos
Pedagógicos com temas geradores para o ensino; fundamentar a prática docente para as
novas metodologias e o papel da escola para o desenvolvimento dos Projetos Pedagógicos.
A proposta é justificável, porque quando o professor seleciona um tema gerador para
um projeto didático, é de interesse geral dos alunos, então há uma tendência em chamar a
atenção pela curiosidade, atrativo, simpatia que o assunto traz e todo o envolvimento é feito
coletivamente, de forma socializadora e igualitária. Assim, as disciplinas são apresentadas
uma a uma, mas há um vínculo entre elas que fazem se entrelaçar, comunicar-se entre si.
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DINÂMICAS TRANSFORMADORAS
A escola precisa, de forma mais prazerosa e atrativa, considerar todas as diversidades e experiências vivenciadas pelos alunos,
colaborando com o processo de superação
da discriminação presente no seu interior
para que possa manter um equilíbrio de sua
prática pedagógica que seja capaz de transformar essa sociedade e reforçar a identidade
desses alunos.
Dessa forma, a importância pedagógica
está na capacidade de ouvir as várias vozes
e discursos presentes na escola, observando
as injustiças sociais, o racismo, o sexismo, a
exploração e a dominação em busca de uma
igualdade dessa diversidade, estabelecendo
a relação entre o que é vivenciado dentro da
sala de aula e a vida do aluno fora da escola.
Segundo Gadotti (1995), a Escola Cidadã deve ser uma escola pública, autônoma,
popular e descentralizada, que supere a burocratização do sistema de ensino, além da
ineficiência pedagógica (da educação bancária), ainda muito presente em nossa realidade
educacional,
À medida que vamos nos aproximando da
estrutura e ossatura da escola e de nosso
sistema escolar, vamos percebendo com
maior nitidez como seu caráter excludente
se mantém quase inalterado resistindo às
reformas, inclusive as mais progressistas,
porque está legitimado na cultura política
e pedagógica da exclusão, da seletividade, da repressão e retenção. Mexer nessa
cultura não tem sido fácil, uma vez que ela
se materializou ao longo de décadas [...]
nos currículos graduados, nas disciplinas,
nas provas, na reprovação, [...] no sistema
como um todo, na sua lógica seletiva e
peneiradora (ARROYO, 2000, p.12).

Portanto, a prática pedagógica é fundamentada na sua concepção de vida, de homem, de mulher, de cultura e de sociedade
de cada professor. A mesma é definida como:
“uma prática social orientada por objetivos, finalidades e conhecimentos, e inserida no contexto da prática social. A prática pedagógica
é uma dimensão da prática social que pressupõe a relação teoria−prática”. (VEIGA, 1989).

Dessa forma, o professor crítico é
aquele que entende sua atuação na educação enquanto um processo de transformação
da realidade social e que vivencia sua ação
pedagógica guiada pela teoria numa relação
dialética apresentando unidade entre o entre
o ideal e o real.
É de forma crítica que este professor
compreenderá e analisará criticamente as relações políticas, as diferenças sociais, a diversidade cultural e os interesses de classe, para
então, problematizar o conhecimento, juntamente com os seus alunos. Nessa acepção
os PCN (1998, p. 37) orientam que: “O significado da atividade matemática para o aluno
também resulta das conexões que ele estabelece entre os diferentes temas matemáticos
e também entre estes e as demais áreas do
conhecimento e as situações do cotidiano”.
Espera-se, então, que os professores se
tornem críticos, reflexivos e criativos para que
deem início, ou que continuem – para os que
já começaram – às práticas transformadoras
nas escolas. Contudo, é preciso entender que
através dos conteúdos curriculares apresentados e selecionados pelos próprios docentes
pode-se ou não significar e contribuir para
ampliar o universo cultural do aluno, valorizar
sua identidade e proporcionar saberes, atitudes e competências para sua inclusão social.
Por tudo isso, é preciso que os professores assumam o poder político que têm
de contribuir com a manutenção ou com a
transformação da realidade social. É preciso
assumir a sua própria escola,
A retomada de uma concepção mais humanista de educação básica orientada
para o pleno desenvolvimento dos educandos e para o acompanhamento pedagógico de suas temporalidades aponta
horizontes promissores para o equacionamento radical do fracasso escolar, para
a superação da cultura da exclusão e da
lógica e estrutura seletiva de nosso sistema escolar (ARROYO, 2000, p.14).

Quanto mais participação da comunidade nas decisões da escola, maior será a
possibilidade do fortalecimento do projeto autônomo de cada escola.
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INTERDISCIPLINARIDADE NO
PROCESSO DE APRENDIZAGEM
Atualmente, devido a um enorme acúmulo de conhecimentos, ocorreu a dissociação desse conhecimento em disciplinas. No
entanto, a integração das mesmas é extremamente necessária, uma vez que existe uma
inter-relação entre elas. Essa integração é realizada através da interdisciplinaridade, que se
torna mais completa de acordo com o grau de
maturidade do aluno e do professor (LEITE,
1996).
Para Arnoni (2003), a interdisciplinaridade articula, no mínimo, duas áreas do
conhecimento e constitui uma possibilidade
de relação dialética entre elas, na busca da
compreensão do tema estudado. Assim, reconhecendo as especificidades das áreas disciplinares envolvidas, torna-se possível, a partir
da contradição entre as mesmas, elaborar o
saber interdisciplinar, mais articulado e menos imediato, do tema em estudo.
A escola sempre deverá se comprometer com o sucesso de seus alunos e objetiva a inclusão de todos através de um ensino de qualidade, de uma formação cultural
democrática e solidária via a formação dos
educandos em todas as dimensões de sua
existência,
Por sua característica de relação humana,
a educação só pode dar-se mediante o
processo pedagógico, necessariamente
dialógico, não dominador, que garanta a
condição de sujeito tanto do educador
quanto do educando. Por sua imprescindibilidade para a realização histórico-humana, a educação deve ser direito de todos
os indivíduos enquanto viabilizadora de
sua condição de seres humanos (PARO,
2000, p.8).

Segundo Gadotti (1995), a cidadania e
a autonomia são, na atualidade da vida social,
duas categorias estratégicas e indispensáveis
na construção de uma sociedade democrática e emancipada. Essa base cultural precisa
ser formada em nossa sociedade para que
tenhamos uma identidade nacional comprometida com um projeto de país em sintonia

com a realidade de seu povo, superando o individualismo das elites e a cultura paternalista
de um Estado que se preocupa apenas com
o assistencialismo para manter privilégios e
administrar (controlar) a profunda crise social.
Nos tempos de hoje, com a diversidade e riqueza de visões de mundo, valores e
sentidos existenciais resultantes de inúmeros
intercâmbios sociais, a escola precisa ser
multicultural para garantir um padrão cultural
para todos os aprendizes.
As competências do aluno são desenvolvidas por conteúdos conceituais relacionados a expressões, conceitos, imagens, símbolos, vínculo entre elas, interligações possíveis
que faz com o real. Essa figurativização ou
materialização acontece através de situações
desafiadoras que foram bem resolvidas, ou
seja, o planejamento do professor teve sucesso. A partir do momento que o aluno consegue por si fazer suas próprias elaborações de
abstrações, é porque realmente compreendeu
o conteúdo e pode sistematizá-lo.
Na perspectiva atitudinal do conteúdo
de ensino está envolto por atuação, normas,
valores, posturas que reagem diretamente na
comunidade escolar dentro de uma visão responsável, igualitária.
As competências cognitivas utilizadas
para relacionar, fantasiar, renovar, equiparar,
categorizar, interiorizar, compreender, refletir,
questionar, definir, discernir, idealizar, entre
outras operações estruturais.
A redefinição dos conteúdos da educação, abrangendo o saber e o fazer; o universal e o particular, o geral e o local; a ciência
e as artes, a cultura e a política; a cultura à
interdisciplinaridade no processo de aprendizagem e no seu conteúdo exige um rearranjo
curricular e didático. Conteúdos estanques,
disciplinas isoladas, professores que dão aula
e vão embora, sem se interessar pelo que
outros professores estejam trabalhando com
os mesmos alunos, são atitudes ultrapassadas. Os "temas transversais" introduzidos nos
Parâmetros Curriculares Nacionais traz a ideia
da interdisciplinaridade, embora os temas
elegidos (ética, meio ambiente, pluralidade
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cultural, saúde e orientação sexual) possam
novamente ser tratados de forma isolada. Devido a esse pensamento desfragmentado do
ensino, tem-se uma visão interdisciplinar voltada à disciplina de Matemática:
A Modelagem Matemática no ensino de
Matemática se constitui importante aliado
do professor para tornar os estudantes
mais criativos, participativos, proporcionando maior liberdade de ação e fazendo
com que a aprendizagem ocorra, através
da exploração de situações em que a realidade do aluno esteja inserida (BRAUTIGAM, 2001, p. 65).

Pode-se dizer que a palavra projeto faz
referência a ideia de frentes um projetar, lançar para, a ação intencional e sistemática,
onde estão presentes: a utopia concreta/confiança, a ruptura/continuidade e o instituinte/
instituído. Segundo Gadotti (1995, p. 18),
Todo projeto supõe ruptura com o presente e promessas para o futuro. Projetar
significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se, atravessar um
período de instabilidade e buscar uma
estabilidade em função da promessa que
cada projeto contém de estado melhor
do que o presente. Um projeto educativo
pode ser tomado como promessa frente
a determinadas rupturas. As promessas
tornam visíveis os campos de ação possível, comprometendo seus atores e autores (GADOTTI,1995, p. 18).

Desse modo, o mediador nos anos finais do ensino fundamental de transitar em
todas as instâncias e dialogar, trazer e ouvir
informações, é sempre possível acrescentar
algo novo.

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Leite (1996) denomina projetos de trabalho referindo-se como forma ideal de trabalho
a prática em sala de aula, onde se pode gerar
o diálogo com o contexto e com os indivíduos, promover o encontro de vários campos
disciplinares e estabelecer conexões entre o
que se aprende na escola, os interesses dos
alunos e a realidade fora dela.
O conceito interdisciplinar tem capacidade de potencializar a aprendizagem, como
afirma Perrenoud (2002, p. 125), “transformam espetacularmente não só nossas maneiras de comunicar, mas também de trabalhar,
de decidir, de pensar”. Assim o aluno terá
chances de expor seus pensamentos e dúvidas que porventura surjam,
A escrita pode emergir de um contexto
reflexivo de caráter mais livre, expressivo
e individualizado, e [...] a cognição matemática deve ser inserida num contexto
de produção que vá além da expressividade, ou seja, que envolva reflexão crítica e preconize processos colaborativos
de diferentes dimensões e de tomada de
consciência sobre as experiências individuais e coletivas (POWELL; BAIRRAL,
2006, p. 53).

Freire questiona uma educação bancária, “para a qual a educação é o ato de
depositar, de transferir, de transmitir valores
e conhecimentos” (Freire, 1987, p.59), passiva, acrítica, na qual o educador é o detentor do conhecimento, o que disciplina, o que
deposita nos educandos conteúdos prontos
e imutáveis, que não contribui para o resgate
da consciência e compreensão do mundo e
não considera o educando como sujeito de
sua educação.
Aponta para uma educação problematizadora, libertadora numa relação dialógica
mediatizada pelo mundo, por uma realidade
em transformação, na qual o educador não é
mais o que educa, mas aquele que aprende
com o educando ao educar, ambos sujeitos
do processo de aprendizagem.
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Freire fala da importância do conhecimento do contorno ecológico, social e econômico em que vivemos e trabalhamos como
educadores, é o saber teórico que se junta
ao saber teórico-prático da realidade concreta em que os alunos vivem, podendo assim
questionar os problemas de moradia, transporte, saúde, alimentação, lazer e o meio social que envolve a todos.
Constatando, nos tornamos capazes de
intervir na realidade, tarefa incomparavelmente mais complexa e geradora de novos saberes do que simplesmente a de
nos adaptar a ela (FREIRE,1987, p.86).

Dessa forma uma prática pedagógica
que não apenas cumpra um programa, com
conteúdo sem interesse para os alunos, desestimulantes e alienantes, mas com conteúdo que façam parte de seu cotidiano, de sua
realidade. A escola, a vida e a sociedade não
são realidades diferentes e distantes, estão
inseridas no mesmo contexto. Para a escola
da vida temos que aproveitar as lições da
nossa escola.
Desse modo, a interdisciplinaridade
foge do ensino que prioriza a memorização,
porque:
[...] ensinar matemática é, antes de mais
nada, ensinar a “pensar matematicamente”, a fazer uma leitura matemática do
mundo e de si mesmo. É uma forma de
ampliar a possibilidade de comunicação e
expressão, contribuindo para a interação
social, se pensada interdisciplinarmente
(FAZENDA, 1999, p. 62).

Partimos no projeto de problemas reais,
vivenciados pelos alunos, portanto coube problematizá-los, discuti-los e tentar resolvê-los a
fim de contribuir para a mudança e melhoria
da qualidade de vida do aluno e da escola.

SUPERAÇÃO DE OBSTÁCULOS
EPISTEMOLÓGICO
Para que os professores possam atender aos pressupostos necessários à sociedade do conhecimento é preciso internalizar-se
de um paradigma inovador denominado de
Paradigma Holístico, segundo Morin, (2000,
p. 28), “Um projeto gera situações problemáticas, ao mesmo tempo, reais e diversificadas.
Possibilita, assim, que os educandos, ao decidirem, opinarem, debaterem, construam sua
autonomia e seu compromisso com o social”
A Pedagogia de Projetos tem essa função da inovação, da experimentação, da redescoberta, da inter-relação. Um projeto busca estabelecer conexões entre vários pontos
de vista, contemplando uma pluralidade de
dimensões. Os caminhos do aprendizado não
são únicos, há várias formas de se chegar a
um conhecimento e o projeto é uma proposta
que garante esta flexibilidade e diversidade
de atividades,
O professor deve projetar desafios que
estimulem o questionamento, a colocação
de problemas e a busca de solução. Os
alunos não se tornam ativos aprendizes
por acaso, mas por desafios projetados
e estruturados, que visem à exploração
e investigação (GRAVINA; SANTAROSA,
1998. p. 6).

Os conteúdos trabalhados ganham vida,
porque não são vistos isoladamente, mas integrados a um conjunto, ou seja, conectados
a outras disciplinas, gerando um esforço coletivo na construção do conhecimento. Como
explica-se que:
A interdisciplinaridade é virtude e força
quando conscientizamos de sua abrangência e de seu significado, pois o próprio
ato de viver ou de gerar vida é interdisciplinar, nele, o conhecimento é imprescindível e o autoconhecimento, mais ainda
(FAZENDA, 1999, p. 161).

Assim, inovar, criar, experimentar é,
pois, desafio importante para a construção de
uma escola que seja capaz de perceber que
o trabalho em conjunto pode gerar sua autonomia. A intenção em relação à Matemática é:
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[...] materializar-se no currículo de formas
diferentes, ancorando-se nas possibilidades, de modo a não engessar sua prática.
Se ela apresentar aos alunos um convite
para, por meio da matemática, indagar e
investigar situações com referência na realidade (BARBOSA; HORN, 2008, p. 35).

Os projetos criam possibilidades para a
escola, evitando que o cotidiano escolar não
seja engolido pela mesmice do dia-a-dia. E o
mais importante é que ela estará preparada
não apenas para vida futura, mas para a vida
presente, real. Percebe-se, assim, a importância da Pedagogia de Projetos não só como
inovadora, mas como possível de acontecer.
Basta que se tenha o olhar sensível do educador, projetando-se para um novo jeito de
caminhar.
Exige-se uma “educação problematizadora” dos conteúdos, onde educadores e
educandos possam dialogar, reconhecendo a
pluralidade étnica e cultural presente no Brasil, para que a escola não seja um espaço
de reprodução de formas de discriminação e
exclusão social,
A “educação problematizadora” tem caráter reflexivo, propiciando a análise crítica
da realidade social e pressupõe ação-reflexão, distinguindo-se da “educação bancária” em que o professor apresenta os
conteúdos aos alunos, impondo-lhes um
saber desprovido de reflexão (FREIRE,
1987, p. 71).

Numa sociedade dinâmica e altamente
tecnológica, as exigências vão além do saber
reconhecer e decodificar as letras e escrever
o próprio nome. Modernamente, precisa-se
de pessoas que conheçam os objetos da cultura escrita, que sejam capazes de atitudes
autônomas e críticas, que atinjam seus objetivos comunicativos e sociais.

PROJETOS PEDAGÓGICOS COM TEMAS
GERADORES
Inicialmente, cabe explorar sobre temas
geradores que são temáticas de uma complexidade, da vivência dos alunos que estão
entrando nos anos finais do Ensino Fundamental, de acordo com a proposição de Paulo
Freire (1987) que parte sempre do referencial
discente juntamente com a observação atenta
do professor em ambiente escolar. A escolha
de um tema gerador requer muita atenção
e cuidado, pois vem daí o sucesso de todo
trabalho escolar, porque o aluno é condutor
de seu conhecimento constitui a sua cultura
e experiência, as expressões geradoras são
obtidas dessa essência linguística que são
proposições de seu meio social.
Por meio de um diálogo simples e natural, o docente pode se aproximar dos alunos
e sentir sua expressão mais pura para formar
um conceito e buscar um tema gerador. Cada
turma é única para simbolizar essa representatividade, por esse motivo a educação é dialógica e é preciso dar voz aos alunos para se
ter a certeza de suas vontades, de ouvir seus
desejos e conhecer o pensamento de cada
um. Tendo em vista os aspectos observados,
segue na própria fala do autor que:
Na verdade, o conceito de “tema gerador” não é uma criação arbitrária ou uma
hipótese de trabalho que deva ser comprovada. Se o “tema gerador” fosse uma
hipótese que devesse ser comprovada, a
investigação, primeiramente, não seria em
torno dele, mas de sua existência ou não
(FREIRE, 1987, p. 50).

O professor pode-se sentir confuso
com tantas palavras que porventura surgirem
no desenrolar das aulas, mas ele precisa ter a
percepção de criar um conceito para unificar
o pensamento. Seguindo o pensamento de
Freire (1987), o professor deve sempre se
nortear pela comunidade em que o aluno se
situa. Por essa análise, o autor elucida que,
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As palavras geradoras: palavras geradoras em seu contexto existencial ele a
redescobre num mundo expressado em
seu comportamento. Conscientiza a palavra como significação que se constitui
em sua intenção significante, coincidente
com intenções de outros que significam
o mesmo mundo. Este – o mundo – é o
lugar do encontro de cada um consigo
mesmo e os demais (FREIRE, 1987, p. 6).

Delimitada a palavra geradora, parte-se
para o projeto pedagógico para pôr em prática a aprendizagem dos alunos. Esse recurso
precisa ser bem pensado e o professor conhecer seus alunos o suficiente para desenvolver um trabalho condizente com a turma.
Nesse sentido, a autora esclarece que:
Projetos, utopias e valores constituem
ingredientes fundamentais da educação.
A palavra projeto tem duas dimensões,
futuro, ou antecipação, e abertura, ou não-determinação. O projeto sempre implica
realização dos atores; ou seja, um projeto está ligado à vontade de fazer algo,
à ação. Projetar é lançar para a frente, é
antever sua realização no futuro. A capacidade de elaborar projetos é própria do
homem, pois somente ele é capaz não
só de projetar como também de viver
sua própria vida como um projeto. Já as
utopias podem ser vistas como formas
radicalizadas de projetos que visam à
humanidade em seu conjunto. Os valores são princípios éticos que as pessoas empregam para julgar as condutas e
determinam a forma que toma o projeto
(KLEIMAN, 1995, p.39).

Essa ferramenta didática é excelente
para envolver o aluno nos anos finais do ensino fundamental a interagir com o ensino e
aprendizagem que compõem quatro fundamentos: falar, ouvir, ler e escrever. Quando o
aluno está envolvido diretamente com a ação
educacional, sente-se parte integrada do trabalho e se valoriza, tende a ter uma aprendizagem mais harmoniosa.
Sob essa ótica, o trabalho com projetos
contribui para o aluno aumentar a aptidão de
elaborar seu conhecimento de forma interdisciplinar, já que há um diálogo entre todas

as disciplinas do currículo escolar e, a partir
desse enfoque, ele vai percebendo que os
assuntos estão entrelaçados, precisando também resgatar seu conhecimento de mundo
para resolver suas práticas escolares. Como
se observa que:
A pedagogia de projetos é uma possibilidade interessante em termos de organização pedagógica porque, entre outros
fatores, contempla uma visão multifacetada dos conhecimentos e das informações. Todo projeto é um processo criativo
para alunos e professores, possibilitando
o estabelecimento de ricas relações entre
ensino e aprendizagem, que certamente
não passa por superposição de atividades (BARBOSA; HORN, 2008, p.5).

Nota-se que o aluno para trabalhar com
projetos, ele também resgata seus conhecimentos prévios para fundamentar seu pensamento sobre algo, mesmo que de maneira
lúdica, vai necessitar explorar aquilo que já
conhece para preencher os espaços vazios.
As autoras pontuam que:
Um projeto é uma abertura para possibilidades amplas de encaminhamento e de
resolução, envolvendo uma vasta gama
de variáveis, de percursos imprevisíveis,
imaginativos, criativos, ativos e inteligentes, acompanhados de uma grande flexibilidade de organização (BARBOSA;
HORN, 2008, p.31).

Sob essa ótica, esse recurso pedagógico oportuniza ao aluno condições dela exercer
sua função social de forma plena, já que incumbe em resolver questões interdisciplinares,
a palavra geradora é contextualizada a partir
de seu universo e para entender todo essas
implicações necessita recorrer a seus conhecimentos prévios para completar seu raciocínio.
Dessa forma, a aprendizagem passa a fazer
parte do cotidiano do aluno espontaneamente.
Por esse ângulo, o docente que se propõe a trabalhar com projetos interdisciplinares
precisa saber dialogar com seus alunos, ser
maleável e estar sempre pronto para ouvir os
desconfortos, ansiedades e alegrias dos alunos.
Desse modo, o professor será o facilitador da
aprendizagem. Como bem expõe o autor que:
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A meu ver, os professores deveriam desenvolver simultaneamente três capacidades: a primeira, de a apropriação teórico-crítica das realidades em questão
considerando os contextos concretos da
ação docente; a segunda, de apropriação
de metodologias de ação, de formas de
agir, de procedimentos facilitadores do
trabalho docente e de resolução de problemas de sala de aula. O que destaco é
a necessidade da reflexão sobre a prática
a partir da apropriação de teorias como
marco para as melhorias das práticas de
ensino, em que o professor é ajudado a
compreender o seu próprio pensamento
e a refletir de modo crítico sobre a sua
prática e, também, a aprimorar seu modo
de agir, seu saber-fazer, internalizando
também novos instrumentos de ação. A
terceira é a consideração dos contextos
sociais, políticos e institucionais na configuração das práticas escolares (PERRENOUD, 2002, p. 70).

Além de facilitar o conteúdo, o professor deve também ser o mediador do ensino e
aprendizagem, bem como diversificar os conhecimentos por meio de atividades pessoais
e coletivas, sempre respeitando a regularidade de cada aluno.
A performance do mediador é, muitas
vezes, entusiasmar e incentivar o aluno que
se encontra cabisbaixo, mostrando-lhe caminhos possíveis que o encante e o torne melhor por meio da educação. Assim, ele procede como um motivador de seus alunos. Por
todas essas razões, o professor ao eleger o
tema gerador do projeto, precisa estar seguro
do caminho que vai percorrer com seus alunos a fim de que todos consigam apreender.
Lembrando que a interdisciplinaridade subentende diálogo, portanto para o sucesso do
projeto a comunicação é essencial.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Autores como Falcão e Régnier (2000)
apontaram que as abordagens qualitativas
dependem de dados bem específicos sobre o
tema para que aconteça uma análise interpretativa segura. Para tanto, este estudo foi otimizado para pesquisa uma revisão bibliográfica,
sendo respaldado por arquivos eletrônicos,
livros, estudos na área, revistas.
O estudo orientou-se por uma revisão
de literatura apresentada por autores, teóricos e pensadores da área, por meio de uma
pesquisa bibliográfica. Esta opção se justifica,
porque o método escolhido permite acesso
amplo às teorias e concepções que acercam
o recurso pedagógico de projetos pedagógicos com temas geradores para alunos finais
do Ensino Fundamental.
Foram realizadas pesquisas de fontes
primárias e secundárias em literatura, livros e
artigos nos últimos 30 anos, as fontes foram
pesquisadas em bibliotecas virtuais, bibliotecas públicas, sites de bancos de dados,
como Google acadêmico e Scielo.
Os seguintes descritores foram utilizados para pesquisa: Ensino de Matemática;
Temas Geradores; Projeto Pedagógico; Interdisciplinaridade. As principais fontes selecionadas para responder os questionamentos
da pesquisa foram Groenwald e Filippsen
(2002), Fazenda (1999), Paro (2000), Freire
(1987), entre outros.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pelas considerações levantadas na pesquisa, pode-se dizer que o trabalho interdisciplinar executado por meio de projeto pedagógico proveniente de um tema relevante aos alunos,
é essencial. Lembrando que o tema é extraído da vivência dos alunos e, justamente por essa
razão, é um referencial para eles, tornando possível que seja interativo ensino e aprendizagem.
Assim, as práticas educativas por meio de projetos interdisciplinares são dialógicas,
porque o aluno passa a ter voz. Desse modo, como se trata dos anos finais do ensino fundamental, o aluno vai percebendo as ligações possíveis com diversos conteúdos e associadas
ao seu conhecimento de mundo. Nessa perspectiva, o aluno consegue ter uma aprendizagem
mais contextualizada com a realidade que o cerca e, consequentemente, o ensino entrelaçado
com ações educativas mais reais.
Nessa acepção didática, os temas geradores propostos por Freire (1987) tratam-se de
um diálogo simples e espontâneo da vivência discente sob cuidados do professor. Por esse
motivo, a escolha temática demanda muita diligência e desvelo, porque esse é o princípio dos
resultados educativos que tem em seus fundamentos a procedência do meio social dos alunos.
As experiências de uma turma não são necessariamente o domínio de outra, elas fazem
as escolhas junto com o seu grupo, ou melhor, os grupos buscam meios de exteriorizar e
simbolizar essa representatividade. Ao ouvi-los, então, percebe-se suas ansiedades, pensamentos e vontades.
Compreendemos que uma situação educativa pode ser melhor entendida a partir das
interações entre professores, estudantes, tema e contexto. Para facilitar esta interação podemos criar uma estrutura sistemática para orientar o processo ensino/aprendizagem onde as
categorias básicas mencionadas estivessem mutuamente relacionadas.
A relação estabelecida entre professores e alunos constitui o cerne do processo pedagógico. É impossível desvincular a realidade escolar da realidade do mundo vivenciada pelos
discentes, uma vez que essa relação é bilateral, pois ambos (professores e alunos) podem
ensinar e aprender através de suas experiências,
Um dos maiores problemas na educação decorre do fato que muitos professores consideram os
conceitos matemáticos como objetos prontos, não percebendo que esses conceitos devem ser
construídos pelos alunos... De alguma maneira os alunos devem vivenciar as mesmas dificuldades
conceituais e superar os mesmos obstáculos epistemológicos encontrados pelos matemáticos... Solucionando problemas, discutindo conjecturas e métodos, tornando-se conscientes de suas concepções e dificuldades, os alunos sofrem importantes mudanças em suas ideias (VERGNAUD, 1990).

A Matemática está em nosso cotidiano, é preciso fazer que o aluno não se sinta ameaçado por ela, ao notar que ela está ao nosso redor, sentirá mais seguro e principalmente se
souber dialogar com ela. A tendência mundial é a educação matemática ser cada vez mais
para dentro da vida das pessoas. Nesse sentido ela é uma ferramenta para que as pessoas
tenham mais poder no mundo.
Possam entender os números do governo, as taxas bancárias, os juros, exercer sua
cidadania, tomar decisões. Não há dúvida de que a matemática é essencial. O importante é
pensar quem são as pessoas que queremos formar e o projeto interdisciplinar poderá favorecer esse aluno a entender essa função.
Tais resultados serviram para apontar que a interdisciplinaridade é um caminho confiável nessa fase de estudo e trabalhar com projetos pode ser dinâmico
e instigante para alunos nessa faixa etária. Assim, as questões levantadas foram
respondidas a contento pelos pesquisadores.
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A FUNÇÃO SOCIAL DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Para a Pedagogia, a criança passa a ser o aluno e seu foco de preocupações, o ensino
e a aprendizagem, tendo em vista especialmente a aquisição dos conhecimentos já produzidos.
Um novo tempo, que exige dos educadores consciência sobre a necessidade de um espaço
que contemple todas as dimensões do humano, sem esquecer que toda intervenção educativa
(inevitável como processo de constituição de novos sujeitos em qualquer cultura) mantém em
si um movimento contraditório e dinâmico entre indivíduo e cultura, movimento este que precisa
ser mantido sob estreita vigilância por aqueles que se pretendem educadores, para evitar que
se exacerbe o poder controlador das características hegemônicas da cultura em detrimento do
exercício pleno das capacidades humanas, sobretudo a criatividade.

Palavras-chave: Educação; Escola; Função Social.
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INTRODUÇÃO

A

concepção de infância é recente historicamente falando, pois na idade média
assim como as mulheres as crianças eram consideradas inferiores, não se tinha
um cuidado com as fases do desenvolvimento, aliás o período de infância era
reduzido, e a criança era considerada como um adulto em miniatura sendo posto para trabalhar, assim que ela apresentava independência física (ARIÈS, 1978).
Enquanto a escola se coloca como o espaço privilegiado para o domínio dos conhecimentos básicos, as instituições de educação infantil se põem, sobretudo, com fins de complementaridade à educação da família
Segundo Gentile (1998), os arautos das mudanças do sistema educacional na América
Latina defendem que se faz necessário reformar a escola para adequá-la às necessidades do
mercado de trabalho. Na perspectiva neoliberal
Existe uma crise de qualidade porque os sistemas educacionais latino-americanos não se configuraram como verdadeiros mercados escolares regulados por uma lógica interinstitucional, flexível
e meritocrática. A escola está em crise porque nela não se institucionalizaram os critérios competitivos que garantem uma distribuição diferenciado serviço, que se fundamente no mérito e no
esforço individual dos "usuários" do sistema. No seu âmbito, não foi estabelecido o necessário
sistema de prêmios e castigos, que recompensa ou pune as ações e decisões individuais; em
suma, um sistema em que os “melhores” triunfa e os “piores” fracassam (GENTILI, 1998, p. 18).

Ainda segundo Ariès (1978), a criança não era cuidada como nos dias de hoje, que
temos a preocupação com saúde, educação e desenvolvimento, quando uma criança nascia
era considerada engraçadinha , assim como um bichinho de estimação, e quando morriam
alguns demonstravam algum pesar, mas em geral não, porque havia muita mortalidade infantil,
e isso era atribuído ao acaso, a criança mal aprendia a andar sozinho, e já era misturados
aos adultos tanto nos jogos quanto nos trabalhos, essa criança tinha que amadurecer, e não
eram respeitadas as suas fases de desenvolvimento, aliás isso nem existia, no fim do século
XVII, as coisas começaram a mudar, e a escolarização chegou como meio de substituir a
aprendizagem como meio de educação, e com essa escolarização mudou –se a dinâmica
dessas famílias.
Há hoje [na escola] um excesso de missões. A sociedade foi lançando para dentro da escola
muitas tarefas – que foram aos poucos apropriadas pelos professores com grande generosidade,
com grande voluntarismo –, o que tem levado em muitos casos a um excesso de dispersão, à
dificuldade de definir prioridades, como se tudo fosse importante. Muitas das nossas escolas são
instituições distraídas, dispersivas, incapazes de um foco, de definir estratégias claras. E quando
se enuncia cada uma dessas missões ninguém ousa dizer que não são importantes. Mas a pergunta que se deve fazer é: a escola pode fazer tudo? É preciso combater esse “transbordamento”.
Tudo é importante, desde que não se esqueça de que a prioridade primeira dos docentes é a
aprendizagem dos alunos (NÓVOA, 2007, p. 6).
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Sendo assim ouvir as crianças e a partir dessa demanda pensar em um plano não é
uma tarefa fácil uma vez que nós viemos de uma educação bancária onde o professor detinha
todo saber, e descobrir que isso não acontece mexe com as vaidades, é o olhar para o outro,
é dar voz a criança, e quando percebemos isso é libertador.
A instituição escola sempre foi alvo de discussões, e sempre reflete um momento histórico, podemos constatar que desde os primórdios o homem vem educando uns aos outros
através da interação, daí vai surgindo a divisão de propriedades, de classes, trabalho, a exploração do trabalho alheio, dando início ao capitalismo, e a escola foi criada pela necessidade
do domínio cultural e intelectual pela população.
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CONTEXTO HISTÓRICO
Quando o homem era ainda nômade e
vivia em um mundo hostil, onde existia a força
da natureza, os animais ferozes. A necessidade de se alimentar e se proteger, nossos
antepassados começaram a explicar esses
fenômenos como sendo causados pela divindade, então criaram o Olimpo onde deuses
comandavam e interferiam na vida dos mortais, essa explicação bastava até o surgimento
da filosofia, depois da ciência que a partir de
então começou a explicar esses fenômenos.
Somos seres de linguagem, estudos
já comprovaram que desde a concepção os
bebes vão construindo sua inscrição psíquica e estreitar a relação com a mãe é muito
importante para esse novo ser que se forma,
e quando nascemos identificamos a voz da
mãe e do pai, e isso faz com a gente se sinta
mais seguro em relação ao mundo novo e
hostil no qual acabou de chegar.
[...] as crianças aprendem pouco, a estudar e a trabalhar. É um problema que
se pode verificar nos países do sul da
Europa, nas escolas portuguesas, italianas, gregas, em parte das francesas, e
também nos países da América do Sul,
diferentemente do que se vê nos países
do norte da Europa, cujas escolas estão
bastante focadas na aprendizagem do
estudo, do trabalho, do trabalho autônomo, em grupo, no trabalho cooperativo.
É central dispormos dessas ferramentas,
principalmente quando se discute a importância da aprendizagem por toda a
vida (NÓVOA, 2007, p. 14).

A partir do momento em que essas
crianças forem vistas como sujeitos, que tem
uma vivencia anterior e isso for considerado,
conhecer esse ser, vai mudar o olhar para
com essa criança, porque quem não conhece
julga, e o que deve ser considerado é o quanto será proporcionado para ela oportunidades
de fazer suas escolhas, nos adultos precisamos entender que as crianças são capazes
e precisamos encorajá-las.

No meu entender, esta complexidade
representa para a Pedagogia a necessidade
de percepção do sujeito-criança como objeto de sua ação, que não admite a transposição, de forma exclusiva e parcial, da visão de
qualquer um dos recortes acima explicitados.
Trata-se de orientar a ação pedagógica por
olhares que contemplem sujeitos múltiplos e
diversos, reconhecendo sobretudo a infância
como “tempo de direitos”,
Uma identidade profissional se constrói,
pois, a partir da significação social da profissão; da revisão constante dos significados sociais da profissão; da revisão das
tradições. Mas também da reafirmação de
práticas consagradas culturalmente e que
permanecem significativas. Práticas que
resistem a inovações porque prenhes de
saberes válidos às necessidades da realidade (PIMENTA, 2000, p.19).

O que percebemos é que existem alguns princípios que norteiam para que haja o
desenvolvimento, um deles é o vínculo entre
o bebe e quem cuida dele, outro é o respeito
a individualidade e também promover a autonomia.
Contemporaneamente, nos países1
onde o avanço da economia e as conquistas
sociais são uma realidade, a educação infantil
é vista como uma tarefa pública socialmente compartilhada, que se reflete em políticas
públicas que respeitam os direitos da criança
e associam-se, frequentemente, às políticas
sociais voltadas para a família, com o intuito
de viabilizar uma educação que contemple as
múltiplas dimensões humanas.
A partir desta consideração, conseguimos estabelecer um marco diferenciador destas instituições educativas, escola, creche e
pré-escola, a partir da função social que lhes
é atribuída no contexto social, sem estabelecer necessariamente com isto uma diferenciação hierárquica.
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A educação infantil tem passado por
muitas transformações agora o olhar para os
bebes e criança tem sido mais humanizados
e essa modalidade de ensino tem recebido
investimento porem ainda tem um longo caminho a seguir muitos teóricos também tem
se dedicado e descoberto muitas questões
referentes ao desenvolvimento humano e isso
nos ajuda na nossa prática,
Todavia com as mudanças ocorridas na
sociedade, seguidas de uma diversificação de funções e tarefas, essa forma de
educação torna-se ineficiente. Isso significa que as demandas de interesses e
necessidades de uma sociedade mais
povoada e complexa não comportavam
uma educação direta das novas gerações
nas células primárias de convivência: a
família, o grupo de iguais, os centros ou
grupos de trabalho e produção (GOMES,
2000, p. 13).

Assim antes de tudo precisamos refletir,
afinal o que queremos para educação infantil
considerando as interpretações e ideias advindas das próprias crianças sobre a escuta
que precisamos ter pra elas.
O mundo não é. O mundo está sendo.
Como subjetividade curiosa, interferida na
objetividade com que dialeticamente me
relaciono. Meu papel no mundo não é só
o de quem constata o que ocorre, mas
também o de quem intervém como sujeito
de ocorrências. Não sou apenas objeto
da História, mas seu sujeito igualmente
(FREIRE, p. 76-77, 2008).

A escola nos formatos tradicionais não
cabe essa criança e nem educadores que
querem transformar essa realidade e romper
com crenças e tradições,
por si própria, a teoria é inoperante, ou
seja, não se realiza; sua eficácia é condicionada pela existência de uma necessidade radical que se expressa como crítica
radical e que, por sua vez, torna possível
sua aceitação (VÁZQUEZ, p. 117, 2007).

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,
Outro saber de que não posso duvidar um
momento sequer na minha prática educativo-crítica é o de que, como experiência
especificamente humana, a educação
é uma forma de intervenção no mundo
(FREIRE, 2002, p.110).

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,
Não há uma educação universal, boa em
si. Ela é uma forma irresistível, imposta sobre os outros para cumprir fins determinados de fora. Se não podemos nos libertar
totalmente do seu poder, o conhecimento
dele pode atenuar seus efeitos. Se cada
sociedade considerada em determinado
momento histórico do seu desenvolvimento, impõe um tipo de educação, é necessário que conheçamos esta sociedade
e seu momento histórico se queremos
desnudar o seu sistema de educação.
Especialmente quando é preciso reverter
o processo em que se está mergulhado
(RODRIGUES, 2001, p.78).

A Partir disso os olhos se voltam para
aquele sujeito que até então não era considerado como ser integrante da sociedade, e
com isto pesquisas e estudos foram sendo
feitos afim de entender como se dava o aprendizado, o desenvolvimento e o pensamento
da criança,
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a educação tem variado infinitamente
com o tempo e com o meio. Nas cidades
gregas e latinas a educação conduzia o
indivíduo a subordinar-se cegamente à
coletividade [...]. Hoje esforça-se em fazer dele uma personalidade autônoma.
Em Atenas, procurava-se formar espíritos
delicados, prudentes, sutis [...], capazes
de gozar o belo e os prazeres da pura especulação; em Roma, desejava-se especialmente que as crianças se tornassem
homens de ação, apaixonados pela glória
militar, [...]; na Idade Média a educação
era cristã, antes de tudo; na Renascença
toma caráter mais leigo, mais literário; nos
dias de hoje, a ciência tende a ocupar
o lugar que a arte outrora preenchia. Na
verdade, [...] cada sociedade considerada em momento histórico determinado do
seu desenvolvimento, possui um sistema
de educação que se impõe aos indivíduos
[...] (DURKHEIM, 1972, p. 35-36).

A todo momento a criança está criando, sonhando tentando entender seu lugar no
mundo, por isso nos educadores precisamos
nos atualizar nos reciclar abrir mão de preconceitos e ideias pré-concebidas.
O de conseguir o desenvolvimento econômico, como suporte da democracia,
de que resultasse a supressão do poder
desumano de opressão das classes muito
ricas sobre as muito pobres. E de coincidir o desenvolvimento com um projeto
autônomo da nação brasileira (FREIRE,
1982, p. 87).

Definitivamente não, uma vez que a tarefa das instituições de educação infantil não
se limita ao domínio do conhecimento, assumindo funções de complementaridade e socialização relativas tanto à educação como
ao cuidado e tendo como objeto as relações
educativas-pedagógicas5 estabelecidas entre
e com as crianças pequenas (0 a 6 anos).
Estas relações envolvem, além da dimensão
cognitiva, as dimensões expressiva, lúdica,
criativa, afetiva, nutricional, médica, sexual, física, psicológica, linguística e cultural. Dimensões humanas que têm sido constantemente

esquecidas numa sociedade onde o que prevalece é o privilegiamento de um conhecimento parcializado resultante da fragmentação em diferentes disciplinas científicas.
Portanto, os governos neoliberais tratam de um problema de administração e não
de aumentar orçamento educacional, apenas
de gastar este orçamento da melhor forma,
ou seja, não é necessário contratar mais trabalhadores, mas sim, “docentes mais bem
formados e capacitados"; além disso, não
se percebe a necessidade da construção de
mais escolas, mas sim, de se "fazer um uso
mais racional do espaço escolar; que não
faltam mais alunos, mas 'alunos mais responsáveis e comprometidos com o estudo'”.
(GENTILI, 1998, p.19). Os governos neoliberais dizem fazer uma revolução educacional,
mantendo os mesmos recursos financeiros,
mas, é preciso
[...] promover uma profunda reforma administrativa que reconheça que tão somente
o mercado pode desempenhar um papel
eficaz na destinação de recursos e na produção da informação necessária para a
implementação de mecanismos competitivos meritocráticos que orientem os processos de seleção e hierarquização das
instituições escolares e dos indivíduos
que atuam nelas. Trata-se de transferir a
educação da esfera da política para a esfera do mercado, negando sua condição
de direito social e transformando-a em
uma possibilidade de consumo individual,
variável segundo o mérito e capacidade
dos consumidores (GENTILI, 1998, p.19).

Pensar a função social da escola é, portanto, refletir de forma posicionada política e
ideologicamente, diante do que esta instituição faz ou deixa de fazer, do por que, para
quem, quando e como faz,
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[...] uma organização dinâmica, aberta, flexível, tem contribuído para uma profusão
de estudos centrados na cultura escolar.
A perspectiva de que a escola é o centro
da mudança educacional enfatiza o potencial instituinte dos sujeitos (professores,
gestores, funcionários), minimizando-se a
importância de condições objetivas para
a mudança. A primazia dada à subjetividade, como elemento fundamental por
meio do qual a realidade vai sendo construída, apela para o voluntarismo e ignora a importância de condições estruturais
adequadas para a garantia da qualidade
da educação. O enaltecimento do desenvolvimento profissional dos professores,
a reflexão sobre a prática, corresponde a
uma imagem idealizada baseada em escolhas individuais, em ideias inovadoras
capazes de garantir mudanças. Amplia-se a responsabilidade dos sujeitos sem
aumentar o poder de transformação das
condições em que desenvolvem seu trabalho (MASSON, 2009, p.21).

Entende-se que quando a responsabilidade do trabalho passa ser somente do sujeito trabalhador, retira dos órgãos responsáveis o dever de cuidado com as melhorias e
investimentos para um desenvolvimento com
qualificação, sendo que neste caso nos referimos à educação.

Para que a educação de qualidade
aconteça, também se faz necessário avançar
para além da garantia da educação básica
obrigatória, democratizando o acesso a toda
a educação básica e superior.
Nesta perspectiva, os conceitos do professor não são conduzidos de forma mecânica e direta ao aluno, não é simplesmente
retirado o conhecimento do professor e implantado no aluno. Mas sim, é um caminho
que se percorre desde o primeiro contato da
criança com o novo conceito até o período
em que a palavra se torne propriedade sua,
como conceito científico, é um complexo processo psíquico interno e envolve a concepção
da nova palavra, seu uso e assimilação real.
As grandes modificações impostas pela
sociedade às diferentes estruturas familiares
põem em movimento os padrões de organização da vida familiar quanto às práticas de
criação de filhos, de divisão de tarefas e papéis familiares, trazendo como consequência
a necessidade de tornar coletivo o cuidado e
a educação da criança pequena. Coloca-se
então como importante questão social a definição de quem é responsável por este sujeito
de direitos.

A qualidade da educação é um fenômeno
complexo, abrangente, que envolve múltiplas dimensões, não podendo ser apreendido apenas por um reconhecimento
da variedade e das quantidades mínimas
de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem; nem, muito menos, pode ser
apreendido sem tais insumos. Em outros
termos, a qualidade da educação envolve
dimensões extra e intraescolares e, nessa
ótica, devem se considerar os diferentes
atores, a dinâmica pedagógica, ou seja,
os processos de ensino-aprendizagem,
os currículos, as expectativas de aprendizagem, bem como os diferentes fatores
extraescolares que interferem direta ou
indiretamente nos resultados educativos
(DOURADO, 2013, p.8).
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa tem como autora referência a importância que Vygotsky (2001) dá
ao ensino dos conhecimentos científicos, não
cotidianos 27quando enfatiza que a formação
de conceitos reorganiza todas as funções psíquicas, isto é, requalifica o sistema psíquico.
Portanto, ao “requalificar as funções psíquicas, a aprendizagem escolar cumpre uma de
suas principais funções: incidir na personalidade dos indivíduos, posto que nela sintetizam-se todas as propriedades culturalmente
formadas” (MARTINS, 2013, p.279),
A questão do desenvolvimento dos conceitos científicos na idade escolar é, antes
de tudo, uma questão prática de enorme
importância, que pode ser primordial
do ponto de vista das tarefas a que se
propõe a escola ao ensinar à criança o
sistema de conhecimentos científicos.
Sem dúvida, o que sabemos sobre essa
questão surpreende por sua escassez.
Tem, ademais, um significado teórico importante, uma vez que a investigação do
desenvolvimento dos conceitos científicos, quer dizer, dos conceitos autênticos,
verdadeiros, pode nos permitir descobrir
desigualdades mais profundas, mais fundamentais de qualquer processo de formação dos conceitos em geral. E surpreendentemente é que esse problema, no
qual está contida a chave de toda história
do desenvolvimento intelectual da criança e a partir do qual deveria se iniciar
a investigação do desenvolvimento do
pensamento infantil, tem sido muito pouco estudado até agora. [...] Os conceitos
científicos também se desenvolvem e não
são assimilados já acabados, a generalização das conclusões obtidas no estudo
dos conceitos cotidianos ao campo dos
conceitos científicos carece de legitimidade (VYGOTSKY, 2001, p.181 apud MARTINS, 2013, p. 279).

Vygotsky, ao discutir sobre as formações dos conceitos, partindo de suas verificações, propõe que o ensino motiva o desenvolvimento e que o ensino de conceitos
científicos, sendo considerado por ele - os
verdadeiros conceitos ultrapassa qualitativamente o ensino centrado em conceitos cotidianos.
É a sociedade que tem que cuidar da infância. É o Estado que, complementando a família, tem que cuidar da infância [...] que hoje
tem que ser objeto dos deveres públicos do
Estado, da sociedade como um todo. Infância
que muda, que se constrói, que aparece não
só como sujeito de direitos, mas como sujeito
público de direitos, sujeito social de direitos.”
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Cabe ao educador privilegiar a criança na construção desse repertório para que ao vivencias tais experiencias, 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.
Parece óbvio dizer que a educação da criança não foi sempre igual, até porque a própria
forma de ser criança, a infância, não é única e estável, sofre permanentes mudanças relacionadas à inserção concreta da criança no meio social. Este processo resulta em permanentes
transformações também no âmbito conceitual e das ideias que a sociedade constrói acerca
da responsabilidade sobre a construção dos novos sujeitos.
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 q esse ser sinta-se valorizado e assim aprende
a valorizar também.
As rupturas ocorridas nas estruturas sociais e familiares, que tiveram como marco a sociedade moderna, resultaram na privatização do espaço familiar, que passa a ser organizado
em torno da criança. No entanto, a responsabilidade da família pela proteção, educação e
socialização da criança sofreu novas transformações a partir do desenvolvimento do modelo
urbano-industrial, que teve como consequência uma perpetuação das desigualdades sociais
e da própria constituição da infância.
Não importa a abordagem, a criança vai criando uma consciência de si e do mundo
que a rodeia, e as primeiras experiencias são de suma importância, e devem acontecer nos
momentos de cuidados entre o adulto e a criança.
Verificou-se, portanto, que as mudanças no sistema educacional concebida visão da
política educacional numa perspectiva neoliberal traziam a ideia de que era necessário tal
mudanças porque a educação apresenta-se em uma crise de qualidade, sendo que esta qualidade pregada pela concepção liberal nada mais era do que uma proposta par adequar a
escola as exigências do mercado de trabalho. Com isso lança-se à escola a competitividade e
o individualismo, transformando a mesma escola em uma possibilidade de consumo individual
cujo acesso seria somente por mérito e competência (GENTILLI, 1998).
Trata, pois, de identificar situações de vivência dos estudantes a fim de organizar ações
que mostram que nelas há um conhecimento provido de utilidades. Portanto, retira do professor a função principal de ensinar, é agregado a ele outras 105 funções que não são ligadas
ao ensino.
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VISÃO ABRANGENTE DA DOCÊNCIA ATRELADA A EDUCAÇÃO CONTINUADA E SUAS
FUNCIONALIDADES PARA AMPLIAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
RESUMO: Este artigo científico foi projetado através de uma pesquisa bibliográfica, objetivando a
abrangência da Docência atrelada a Educação Continuada e suas funcionalidades para a ampliação
do profissional de Segurança Pública nos múltiplos aspectos da sua atuação diária diante da
sociedade. A construção deste trabalho tem por finalidade elencar a atividade docente imprescindível
para o processo de capacitação e atualização do profissional, ressaltando a importância da
Educação Continuada no ramo da Segurança Pública. E com isso, o desenvolvimento prático
desta atividade no âmbito da Educação a Distância (EaD) proporciona uma forma abrangente
da docência atrelada as suas funcionalidades para a ampliação da qualidade profissional para
desempenhar a sua função com eficácia e fundamentação através dos parâmetros e enfoques
linguísticos dos textos instrucionais para EaD. A Educação Continuada é uma ferramenta que
possibilita o desenvolvimento do nível de aprendizagem e o aprimoramento dos profissionais, no
que tange, a exploração de necessidades significativas de avanço de conhecimento que contribuem
para ascensão e mobilização de saberes, assim como, o crescimento e as oportunidades de
melhorias. Possibilitar a construção do conhecimento, desenvolver competências com foco nas
abordagens cruciais são indispensáveis para o triunfo. É importante tecer que a aprendizagem é
primordial para o desenvolvimento e ascensão dos profissionais no exercício direto ou indireto da
sua função. E através de todo conteúdo pesquisado compreendemos a relação direta da docência
ligada a Educação Continuada no ramo da Segurança Pública. Sendo realizado pesquisas em
livros, revistas on-line e sites acadêmicos, consultando e listando fatores específicos através de
informações que corroboram para o resultado deste artigo. Na construção do referencial teórico
deste trabalho destacou-se: Mali (2013); Freire (1996); Wengzynski e Tozetto (2012); Chizzotti
(2010); e entre outros.

Palavras-chave: Docência; Educação Continuada; Competências.
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INTRODUÇÃO

E

ste Artigo Científico foi projetado com a temática: “Visão abrangente da Docência
atrelada à Educação Continuada e suas funcionalidades para a ampliação do profissional de Segurança Pública”, por intermédio de pesquisas teóricas e a conhecimentos obtidos durante a atividade prática da docência.
A atividade docente é imprescindível para o processo de capacitação e atualização
do profissional diante dos múltiplos aspectos da sua atuação diária diante da sociedade, e
mediante a esta realidade vale ressaltar a importância da Educação Continuada no ramo da
Segurança Pública.
E com isso, o desenvolvimento prático desta atividade no âmbito da Educação a Distância (EaD) proporciona uma forma abrangente da docência atrelada as suas funcionalidades
para a ampliação da qualidade profissional do Agente de Segurança Pública para desempenhar a sua função com eficácia e fundamentação através dos parâmetros e enfoques linguísticos dos textos instrucionais para EaD.
A Educação Continuada é uma ferramenta que possibilita o desenvolvimento do nível de
aprendizagem e o aprimoramento dos profissionais, no que tange, a exploração de necessidades significativas de avanço de conhecimento que contribuem para ascensão e mobilização
de saberes.
Segundo Libâneo (2004, p.227),
O termo formação continuada vem acompanhado de outro, a formação inicial. A formação inicial
refere-se ao ensino de conhecimentos teóricos e práticos destinados à formação profissional, completados por estágios. A formação continuada é o prolongamento da formação inicial, visando o
aperfeiçoamento profissional teórico e prático no próprio contexto de trabalho e o desenvolvimento
de uma cultura geral mais ampla, para além do exercício profissional (LIBÂNEO, 2004, p.227).

Com o avanço das novas tecnologias de informação, comunicação e educação surge
nos contextos atuais o formato de acesso ao conhecimento com atributos de desenvolvimento
habilidades e competências com praticidade metodológica de ensino pertinente a distribuição
sistematizada dos estudos específicos por intermédio da flexibilidade de horários concatenados ao sucesso da educação profissional contínua e a importância do papel do docente
neste processo. Independente da modalidade de ensino seja presencial ou a distância tem a
finalidade de promover inclusão educacional através do ensino de qualidade e facilitador de
informações pertinentes a atividade profissional desempenhada. Visto que, o favorecimento
da educação de qualidade se traduz em comprometimento, responsabilidade e excelência no
serviço prestado à sociedade pautados na ética e legitimidade.
Através das aulas no Ambiente Virtual serão tratados assuntos primordiais direcionados
aos conceitos de educação, ensino e aprendizagem que constitui no sistema ideológico teórico
e prático que se traduz na constante qualificação do indivíduo, ou seja, no âmbito acadêmico,
profissional ou pessoal.
No campo de atuação dos profissionais de Segurança Pública perante a sociedade
contemporânea, mencionando as de forma sistematizada e estruturada as diretrizes que envolvem todo o planejamento estratégico diante das ações pedagógicas criativas e dinâmicas.
Possibilitando a construção do Conhecimento e Competências com foco nas abordagens
cruciais existentes no ambiente de trabalho.
É importante tecer que a aprendizagem e o conhecimento são primordiais para o desenvolvimento e ascensão independente do setor de trabalho, no que tange, a profissionais
competentes nas suas áreas de conhecimento e saibam interagir de forma prática e autêntica
durante o exercício direto ou indireto da sua função. E através de todo conteúdo pesquisado
compreendemos a relação direta da docência ligada a Educação Continuada no ramo da
Segurança Pública.
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DESENVOLVIMENTO
CONCEITOS: EDUCAÇÃO, ENSINO E
APRENDIZAGEM
A palavra Educação é proveniente do
latim, educare, educere, cujo, significado literal é a ação de instruir, conduzir para fora
ou direcionar para fora. O termo é composto
pela união do prefixo ex (fora) e ducere (conduzir ou levar). Na essência o seu significado
original com as suas devidas traduções apontam para o ato de empregar ensinamentos
para apresentar preceitos e regras para que
o indivíduo esteja apto a viver e conviver em
sociedade independente das circunstâncias
favoráveis ou desfavoráveis.
Elo imprescindível que integra o indivíduo na sociedade e no grupo social onde
está inserido. Algumas particularidades torna-se interessante destacar que a palavra
educação nos remete automaticamente a palavra escola ou lugar destinado para educar
pessoas, dado que, na atual realidade que
vivemos na era da tecnologia onde os objetivos da educação estão fundamentados na
transmissão de cultura, a forma tradicional de
proporcionar adaptação dos indivíduos à sociedade interligados ao desenvolvimento das
suas competências e potencialidades. Segundo o autor (PARO, 2000, p. 13):
Entendida como processo vivo que perpassa toda a vida dos indivíduos, laborando na confluência entre o ser humano
singular e a sua necessária pluralidade
social, ela mostra-se imprescindível tanto
para o desenvolvimento pessoal e formação da personalidade individual, quanto
para a convivência entre grupos e pessoas e a solução dos problemas sociais, colocando-se, portanto, como componente
incontestável de uma educação de qualidade (PARO, 2000, p. 13).

O Ensino é uma forma sistemática de
transmissão de conhecimentos ou atos de
ensinar utilizada pelos humanos para instruir
e educar os seus semelhantes com fundamentações científicas baseadas em princípios, conjunto de conhecimentos, sistemas,
métodos e ideias estruturadas, visto que, é
colocado em ação geralmente em locais tradicionais conhecidos como escolas. É realizado
por intermédio do ensino formal, informal e
não formal.
O intercâmbio existente entre o docente,
o discente e o objeto temático do conhecimento são fatores essenciais para o desenvolvimento produtivo das competências e
habilidades. Essas considerações precípuas
ocorrem com as interações cognitivas proporcionando a aprendizagem com ênfase no
embasamento educacional focado na percepção, oratória, escrita em que se materializa o
processo de ensino na vida do cidadão.
O conhecimento pode ser transmitido
através de diversidades de canais existentes,
e não há dúvidas que o avanço tecnológico é
uma verdadeira revolução no que aponta praticamente para todos os âmbitos da vida em
sociedade; e isso não tem ocorrido apenas
com os cidadãos no âmbito pessoal e profissional, ou seja, tem ocorrido de maneira excelente no aspecto educacional com diversas
oportunidades que temos alcançado através
desta ferramenta de excelência, assim tem
refletido na prestação de um serviço especializado e eficaz, de modo que, oferece oportunidades de transmissão via vídeos, material
online, plataformas de ambiente virtual de
aprendizagem para aprimorar em diferentes
áreas de conhecimento.
Concedendo a oportunidade ao discente
de aumentar o seu nível intelectual e cultural
com propostas de material didático complementar, sugestões de leitura disponíveis pela
plataforma educacional através da web. Possibilitando ao educando uma integração eficaz
através do processo de ensino-aprendizagem
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e a utilização da tecnologia como aliado fundamental para obtenção do sucesso nas disciplinas ministradas ao longo do período de estudo.
A Aprendizagem é oriunda da palavra
aprendiz que na sua essência é processo
contínuo de modificações de condutas ou
procedimentos que o ser humano com o auxílio direto de métodos de ensino e das experiências compostas pelo conjunto de atribuições e reações individuais e particulares
em relação ao ambiente de convivência que
estamos inseridos durante toda a nossa trajetória de vida. Sendo assim, estas reações encontram-se estruturadas nos aspectos emocionais, relacionais, neurológicas, sistêmicas
e comportamentais, pois, toda a conduta de
aprendizado é centrada na interligação entre as informações sucedidas das estruturas
mentais, dos dados adquiridos no processo
de ensino e as aplicações funcionais do local
ou ambiente inserido.
Diante das atuais contextualizações e
formalidades educacionais, vale ressaltar que
o docente é imprescindível no processo de
aprendizagem dos discentes, em que, em ato
contínuo acontece o processo de construção
e reconstrução dos conhecimentos transmitidos e adquiridos caracterizando o papel de
coautor, facilitador e orientador na trajetória
significativa no âmbito da comunicação, competências significativas, habilidades essenciais, não podendo esquecer que em todos
os instantes da aprendizagem são trabalhados a participação interativa, adaptações aos
conceitos, mediação e administração ligados
diretamente ao ato de aprender.
Para Becker:
Aprendizado, Aprendizagem é aquisição
de uma técnica qualquer, simbólica, emotiva ou de comportamento: isto é, uma
mudança nas respostas de um organismo
ao ambiente que melhore tais respostas
em vista da conservação e do desenvolvimento do próprio organismo (BECKER,
93, p.26).

O papel da Educação e as suas aplicabilidades são compreendidos por inúmeras
versões e perspectivas teóricas, experimentais e cognitivas, no que tange, a valores,
hábitos e atitudes geradas por intermédios
dos estudos planejados, metodológicos e estratégicos com aplicabilidade nos inúmeros
setores da sociedade.
O uso das tecnologias tem proporcionado inúmeros benefícios para o ensino e
avanço do processo de aprendizagem no
âmbito presencial e a distância. Diante desta
panorâmica e visando à qualificação do Profissional de Segurança Pública torna-se viável
a integralização de valores e competências
nas atividades profissionais que se destinam
na prestação do serviço perante a sociedade.
A utilização das ferramentas tecnológicas, os recursos didáticos na sala de aula
online favorecem o processo de ensino aprendizagem e a formação educacional continuada do profissional independente dos setores
de atuação.
A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece a Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, diz no seu Art. 1º que:
“A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na
convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos
sociais e organizações da sociedade civil e
nas manifestações culturais”.
Para NÉRICI (1981), escreve que: “Metodologia do ensino nada mais é do que o
conjunto de procedimentos didáticos, expressos pelos métodos e técnicas de ensino, que
visam levar a bom termo a ação didática”.
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ATUAÇÃO PROFISSIONAL, AS
ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO E
SUAS FUNCIONALIDADE

nas prerrogativas contidas nas leis com consciência e limites. Sabendo que toda a ação
policial precisa ter fundamentação jurídica.

Ao pensar na temática Segurança Pública atrelada às abordagens realizadas pela
Polícia Militar é interessante pensar sob a ótica que a Instituição por intermédio dos seus
profissionais coloca em prática diante da sociedade inúmeras formas de abordar com
conhecimento, atitude e fundamentação para
a execução do serviço correspondendo a diversas formas estratégias da ação perante o
cidadão.

A apreciatividade policial está contida
nessa ação, pois, a apreciatividade em todo
o tempo está inserida na ação do agente de
segurança pública, por isso a necessidade
de aperfeiçoar os conhecimentos para as tomadas de decisões diárias com eficácia e
fundamentação jurídica e administrativa.

Tendo em vista que, o policial militar
age sob um respaldo básico das características fundamentais do poder de polícia, como
agente garantidor da lei, e sendo assim diante
dessa linha de raciocínio a autoridade policial
é efetuada na ação como garantia de prova.
Um dos fatos que temos acompanhado
nos últimos anos são as intervenções militares que ocorreram no nosso Estado do Rio de
Janeiro em períodos distintos, fato este que
caracteriza um crescente exemplo de avanço
da segurança pública mediante a integralização das forças militares e civis no combate ao
crime em todas as óticas. Essas ações geram
inúmeros benefícios para sociedade em geral.
Portanto, o profissional de Segurança
Pública está acostumado a lidar com as situações mais complexas exigidas pela sua
função, ações de risco e conflitos visando
sempre promover a paz em vários sentidos
da sociedade. A segurança pública em todos
os tempos será um tema de grandes discussões em vários pilares da nossa sociedade.
Dado que, o Art. 144 da Constituição
Federal versa sobre “a segurança pública,
dever do Estado, direito e responsabilidade
de todos, é exercida para a preservação da
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”. Um exemplo disto, é a
abordagem policial é precisa e fundamentada

Uma ação especializada nesse caso é
de suma importância sempre visando a excelência na prestação dos serviços à sociedade, isto é, o treinamento, a capacitação continuada e a especialização do profissional é o
caminho para mudança de comportamentos
na ação diária gerando as ações policiais na
legalidade. Pois, o processo de conscientização de direitos e deveres fez com que os
membros da nossa sociedade exigissem a
mudança de paradigmas na atuação do Estado, dos seus poderes e órgãos.
Esse contexto é nitidamente sentido na
área de segurança pública, que inspira a proposta de conduzi-lo, a essa realidade, para
que sua atuação seja apta a produzir os efeitos esperados pelo cidadão, uma prestação
de serviço público adequada, eficiente e em
consonância com direitos e garantias fundamentais. Todavia, a aplicação dos aspectos
constitucionais de atuação policial na prevenção e nas ações de abordagens em inúmeros
aspectos e sem discriminações dentro da legalidade e responsabilidade no exercício da
função na preservação e manutenção da ordem pública.
Os níveis de atuações e os procedimentos exercidos pelo profissional devem ser pautados em parâmetros de responsabilidade de
quem executa e de quem recebe tal ação,
onde é necessário compreender tais ações
coordenadas e sistematizadas tornam-se
ferramentas com legalidade e legitimidade.
Abrangendo esta linha de raciocínio todas
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as ações no âmbito da Segurança Pública
com foco nas ações policiais numa sociedade regida pela democracia e preservação
da integridade física do cidadão tem como
fundamento essencial o ato de sustentar a
aliança política desta sociedade enfatizando
nas atuações policiais através da manifestação favorável dos indivíduos que compõe a
sociedade de forma coletiva envolvendo as
políticas públicas dos cidadãos de maneira
participativa, planejada e estratégica.
Mediante todas as avaliações de proximidade e de prevenção é regido pelo conjunto de atividades são orientadas, organizadas
e praticadas de forma sistematizada e prioritária objetivando o bem-estar da população
em diversos níveis e aspectos.
As estratégias institucionais na preservação da população com utilização de metodologias de grande eficácia para a redução
dos índices de violência e criminalidade através de equipamentos letais e não-letais apropriados para ocasião de conflitos e gestão de
crises superando assim todas as expectativas
que a sociedade tem com relação às ações
diretas e indiretas.
Com isso, somos conduzidos ao conceito de prevenção situacional é um conceito
que paira também as suas perspectivas voltadas para verificação e alterações objetivando
a diversidade de realidades e oportunidades
diante das ocorrências criminais que podem
ocorrer com amplitude de diminuições dos
crimes em vários aspectos e fatores.
Algumas características que podemos
destacar são: contribuição para a prevenção
e a redução de homicídios em todas as categorias e idades; promoção de ações e meios
pacíficos, no que, tange, a administração de
conflitos no âmbito social, particular e institucional; desenvolver projetos para evitar o
desencadeamento de situações de crimes de
várias instâncias; proporcionar a contribuição
para a consolidação de uma política criminal

e as suas funcionalidades mediante as responsabilidades; promover ações de inclusão
social de egressos do sistema prisional; e o
desenvolvimento de projetos voltados para redução de criminalidade na sociedade abrangendo as articulações dos múltiplos setores
que direcionam as participações efetivas na
prevenção contra as criminalidades.
Portanto, diante da existência de diversas fontes que constroem uma gama de informações de forma sistematizada sobre a área
da segurança pública, a fundamental missão
é organizar todos os dados, analisar e gerar
os conteúdos estatísticos pertinentes e fidedignos. A utilização desses dados oficiais,
possibilitará o desenvolvimento de políticas
públicas de segurança, de modo a reduzir os
dados violentos e a incidência de crimes na
sociedade em geral.
É imprescindível tecer que a organização e planejamento estratégico são fatores
fundamentais para haver credibilidade para
todos os fatos ocorridos e relacionados à
Segurança Pública, diante disso apesar de
existirem variações nas informações os dados
precisam ser computados para a confecção
de um diagnóstico específico e produção de
ferramentas de desenvolvimento direcionado
as políticas públicas. As ações conjuntas e
integradas das instituições de segurança e
órgãos relacionados devem ser usados como
instrumentos de pesquisas que apontem para
vitimização, crimes e violências.
Tratar a temática de Segurança Pública
não é tão simples como algumas pessoas
imaginam, pois, um fluxograma de crimes e
ações precisam ser detalhadas para construção de um documento com sustentabilidade,
credibilidade e fundamentação documental
dos fatos apresentados.
A criminalidade, violência em várias óticas e a enorme estatística de vitimização de
pessoas são fatores preponderantes para os
setores de planejamento e gestão dos órgãos
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de segurança pública. Grande parte das pesquisas relacionadas a vitimização são baseadas por intermédio dos sistemas de amostras de dados específicos com informações
relevantes para estudos, bem como toda a
abordagem metodológica de pesquisa.
Os dados estatísticos oficiais para a
gestão de segurança pública são essenciais
para monitorar, desenvolver e avaliar todo o
tipo de informação e contabilizar dados documentais. Gerando eficiência e veracidade nas
informações para divulgação e conhecimento
da sociedade.
As suas funcionalidades estão fundamentadas nas políticas públicas que ocorrem
no desenvolvimento e análise dos principais
conceitos que visam a identificação da problemática interligada às ações estratégicas
do Estado com referência à sociedade no
contexto geral.
Vale ressaltar que as políticas públicas
torna-se uma temática bem abrangente que
ressalta o processo de redefinição do papel
do estado através dos direitos da cidadania,
políticas e responsabilidades de todos os
cidadãos, pois, todo e qualquer concepção
que paira no âmbito da sociedade relacionada ao comportamento do cidadão em função
das problemáticas sociais existentes entre a
sociedade, cidadania e segurança pública é
de fundamental importância interligar as diferentes compreensões dos indivíduos nos
seus mais variados campos de atuação nas
organizações referenciam a sociedade em geral interligando estas condutas a Educação
para ascensão do profissional, no que tange,
a qualidade de serviço prestado.

CONTEXTOS HISTÓRICOS, EDUCAÇÃO
CONTINUADA E AÇÕES PEDAGÓGICAS
Analisando os contextos históricos, fatos sociais e as necessidades pertinentes a
educação contínua do profissional de Segurança Pública é uma questão de compreensão da cidadania no Brasil que versa pelo
campo de visão da construção e a consolidação que é algo notório diante dos fatos
históricos ocorridos, em que, geraram muitas
conquistas e avanços nas relações aos direitos civis, políticos e sociais. E com isso todo
processo de evolução histórica da cidadania
passa por desenvolvimento com o avanço da
modernidade onde surgem as leis, o homem
torna-se a viver com regras e condutas pertinentes a concepção de direito e cidadania.
Os direitos sociais foram crescendo e
contribuindo de maneira perceptiva para o
fortalecimento da cidadania e do Estado, ou
seja, uma guerra travada dia após dia. Diante
desta ótica, os modelos de educação, ensino
e aprendizagem de forma contínua e dentro
dos parâmetros de exigência para atividade
ordinária do profissional é relevante o destaque quanto a temática de cidadania, violência, exposições e problemas de políticas
públicas nesta geração que gera inúmeras
concepções e vertentes.
Os ajustes essenciais do Estado relacionado a Segurança Pública na esfera direcionada ao âmbito das ações de proximidade
é marcada por uma filosofia baseada na metodologia que engloba várias categorias de
policiamento através de exemplos de outros
países, é uma ferramenta eficaz para a redução dos índices de violência e criminalidade,
que se resume na ação de uma Polícia de
Proximidade diante da sociedade em todos
os aspectos, onde, compreende os anseios,
perspectivas e dinâmicas que envolve a sociedade contemporânea que estamos inseridos, apresentando contextualizações das
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mento comunitário aliado a Segurança Pública aplicando as experiências e adequações
ao Estado, Polícia e cidadão, sendo assim,
através disso desenvolve-se uma estratégia
de prevenção, aproximação, mediação e resolução de conflitos.

Ora, toda atuação policial precisa ter
fundamentação na Lei respeitando as desigualdades sociais, direitos humanos proporcionando a evolução das instituições de Segurança Pública e a eficácia das ações policiais
espalhadas por toda a nação brasileira.

Tendo em vista que, nas últimas décadas vem sendo desenvolvido nas instituições
de segurança pública projetos de desenvolvimento de competências, princípios e fundamentos de uma polícia comunitária com
descrição de um Estado nacional moderno, limitações, funções das polícias diante de uma
sociedade exigente e democrática, mediante
a este contexto o conteúdo também nos apresenta fatores influenciáveis nas diferentes instituições de segurança do Estado abrangendo
a esfera nacional de atuação.

A Segurança Pública concatenada a
Educação sempre será uma parceria de sucesso, pois, o processo de ensino aprendizagem é eficaz quando há interação, visto que,
educar é colaborar para que os professores
e os alunos – nas escolas e organizações
- transformem as suas vidas em processos
permanentes de aprendizagem, construindo
uma identidade educacional no caminho pessoal, intelectual e profissional, semelhante a,
desenvolver competências e habilidades de
compreensões emocionais e de comunicação
que lhes permitam encontrar os seus espaços
pessoais, sociais e de trabalho e tornar-se
cidadãos realizados e produtivos.

Contudo, a garantia de direitos, como
sendo alvo da sociedade, e a iniciativa da
Constituição Federal de 1988 vêm a criar
meios de efetivação da democracia participativa. Percorrendo-se a história, verifica-se
que, dia após dia, a Segurança Pública na
sua essência tenta se organizar de maneira
mais objetiva, eficaz e analítica depois da promulgação da Constituição de 1988. Contudo,
origina uma grande ascensão no Brasil, considerando-se a legitimidade das ações, liberdade de pensamentos no contexto individual
e coletivo, a manutenção da ordem pública,
as implementações organizacionais das instituições e as integralizações das ações de responsabilidade federal, estadual e municipal,
para ser possível conduzir o gerenciamento
da questão da segurança pública de maneira
estratégica e estruturada objetivando a ação
de garantir os direitos e liberdades do cidadão por intermédio do Estado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao concluirmos a pesquisa sobre a “Visão abrangente da Docência atrelada a Educação
Continuada e suas funcionalidades para a ampliação do profissional de Segurança Pública”, a
construção deste artigo é direcionado aos profissionais de Segurança Pública com objetivo de
qualificação, atualização e especialização continuada dos principais assuntos que envolvem a
atividade diária diante da sociedade, pois, a concatenação entre as características do formato
do aprendizado assíncrono e síncrono permitirão que o agente de Segurança Pública realize
o estudo do conteúdo de forma individual com integralizações no ambiente virtual ou exercício prático presencial das turmas em questão para o desenvolvimento e complementação
prática dos conteúdos abordados favorecendo a interação em tempo real entre o professor
e os alunos.
A produção do conteúdo visa obedecer aos aspectos específicos para elaboração e produção enfatizando os conceitos primordiais da Educação, ensino e aprendizagem agregando
as suas funcionalidades para os profissionais de Segurança Pública no campo de atuação
perante a sociedade contemporânea.
Tornando o profissional capaz de identificar e redigir a estrutura do planejamento estratégico diante da aplicação direta da Educação continuada para os profissionais de Segurança
Pública através das ações pedagógicas criativas e dinâmicas de intervenção frente à violência
e à criminalidade. Possibilitando a construção do conhecimento e competências com foco
nas abordagens cruciais visando a resolução das problemáticas existentes no ambiente de
trabalho.
Condicionar o profissional através de exercícios práticos referente ao conteúdo proporcionando a aplicabilidade e dinâmica de estudos realísticos por intermédio do ambiente virtual
ou presencial com utilização dos métodos de fixação e assimilação do conteúdo estudado,
assim como, as suas atividades de aprendizagens e seus feedback das questões interligadas
aos critérios avaliativos.
Pois, a ideia central é proporcionar aos profissionais compreensão estabelecendo metas
e objetivos na temática abordada e com ênfase no desenvolvimento do conhecimento concatenando a um conteúdo produtivo e harmônico detentor de eficiência em todos os aspectos
educacionais.
Todavia, vale ressaltar que a importância da docência ligada a Educação Continuada
no ramo da Segurança Pública, com a colaboração da aprendizagem híbrida (sistematizada
com recurso tanto assíncrono como síncrono dos formatos e plataformas). Proporcionando
ao profissional de Segurança Pública maior eficiência através de um pensamento ágil, lógico
e analítico com aplicabilidade no desempenho diário da sua função perante a sociedade em
diversos níveis de ação.
A confecção deste artigo científico tem como base os pressupostos metodológicos da
revisão bibliográfica sistêmica, que é um método científico para busca e análise de artigos de
uma determinada área da ciência. É amplamente utilizada em pesquisas
na medicina, psicologia e ciências sociais, onde há grandes massas de
dados e fontes de informações (CONFORTO; AMARAL; SILVA, 2011, p.1).
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EDUCAÇÃO: INOVAÇÃO, CRIATIVIDADE E DESENVOLVIMENTO A
PARTIR DE MODERNAS TECNOLOGIAS E METODOLOGIAS ATIVAS
RESUMO: A educação é instrumentalidade eficaz para o desenvolvimento humano individual e
nacional. A migração do status de país subdesenvolvido para desenvolvido depende muito de
investimentos no setor. E, requer-se uma educação de qualidade que prepare o indivíduo para atuar
no contexto social, profissional, político e econômico de forma autônoma, criativa, cooperativa
e por meio de um pensamento complexo que lhe permita entender a realidade por diferentes
pontos de vista e de modo crítico, profundo e solucionador. Analisar a educação requer um olhar
crítico-reflexivo não apenas no contexto nacional, mas também mundial. Daí a importância de se
observar os quatro pilares da Educação promovidos pela Unesco – aprender para: ser, conhecer,
fazer, e conviver. No Brasil diversos são os desafios a serem superados, sendo a desigualdade
social, a ausência de políticas educacionais eficientes, a falta de acesso das camadas pobres à
educação e o ensino tradicionalista graves óbices ao desenvolvimento. Nesse desenho gestores,
educadores, pais, alunos, sociedade e políticos questionam como romper com um paradigma
educacional obsoleto e implantar tecnologias e metodologias ativas que desenvolvam o máximo
potencial docente e discente, fazendo da sala de aula um ambiente pautado pela inovação e
criatividade, de modo a transformar o aluno no protagonista de sua própria história.

Palavras-chave: Desenvolvimento; Tecnologias; Metodologias Ativas; Inovação. Criatividade.
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INTRODUÇÃO

O

objeto do presente ensaio é a temática educacional. Tem-se que a educação é
a instrumentalidade efetiva, eficiente e eficaz para o desenvolvimento humano
em nível individual e nacional.

A migração do status de subdesenvolvido para país desenvolvido depende muito de uma
educação de qualidade que prepare o indivíduo para exercer suas potencialidades e atuar no
contexto social, profissional, político e econômico de forma autônoma, criativa, cooperativa
e por meio de um pensamento complexo que lhe permita analisar a realidade por diferentes
pontos de vistas e de modo crítico, profundo e solucionador.
O desenvolvimento nacional é uma meta do Estado brasileiro, a teor do que prescreve
o artigo 3º, inciso II, da Constituição Federal, sendo a educação um direito social – conforme
artigo 6º, “caput” – e um meio de se atingir referido objetivo.
E, analisar a educação, sua natureza, qualidade, pressupostos e propósitos requer que
seja fixado um olhar crítico e analítico não apenas no contexto nacional, mas também mundial.
Por isso a importância de se observar os quatro pilares da Educação promovidos pela Unesco e idealizados por Jacques Delors em seu relatório, sendo eles: aprender para conhecer,
aprender para fazer, aprender para ser e aprender para conviver.
No entanto, múltiplos são os desafios a serem superados, principalmente no Brasil,
haja vista que muitos não têm acesso à educação e ainda o ensino disponível é considerado
insuficiente e incapaz de preparar o indivíduo a exercer sua autonomia, cidadania, profissão
e conquistar seu lugar no mundo.
As fortes desigualdades socioeconômicas ocasionadas por não haver uma distribuição
de renda mais equânime, a ausência de políticas públicas que concretize um ensino de qualidade ao mesmo tempo em que expanda a
4
quantidade de ofertas de vagas escolares desde a creche até a universidade, e por fim
o apego a uma metodologia de ensino tradicionalista e obsoleta constituem-se graves óbices
ao desenvolvimento individual e nacional.
A problemática subjacente reside em como superar tais desafios, haja vista que uma
educação de qualidade conscientiza e politiza o cidadão de seus deveres e direitos e impede
uma plataforma política que se beneficia da miséria e ignorância, o que não é interessante
aos detentores do poder.
O corte epistemológico delineia-se a partir da educação pública, mormente o nível superior, sua natureza, pressupostos e objetivos, e enquanto instrumento constitucional e pauta
(in) exequível de políticas públicas do executivo.

31 - março/ 2022 - Educar FCE

193

Revista Educar FCE - 52 ª Edição - 31 - Março/ 2022

A hipótese estabelece que a educação enquanto direito social, e dotada de qualidade e
acessibilidade confere ao indivíduo dignidade humana, maximização de suas potencialidades,
além de gerar desenvolvimento social.
Justifica-se, portanto, discorrer sobre a educação. Constitui-se em tema dos mais caros
e da maior relevância no atual cenário, tendo em vista os objetivos constitucionais de construção de uma sociedade livre, justa e solidária.
Nesse desenho, gestores, educadores, pais, alunos, sociedade e políticos perguntam
como romper com um paradigma educacional ineficiente para se alcançar resultados realmente positivos? Prima-se por modernas tecnologias e metodologias ativas que finalmente
preparem o indivíduo a se tornar tudo o que ele pode ser, e assim, contribuir para o desenvolvimento do país.
Sob o prisma crítico e científico o objetivo geral é analisar qual a verdadeira essência
da educação atual (tradicional), se emancipadora ou doutrinadora, transformadora ou ideológica. Os objetivos específicos consistem em apontar o melhor projeto e metodologia para
se alcançar resultados positivos substanciais e fazer da sala de aula um ambiente inovador,
criativo e transformador.
Neste último quesito, elencar-se-á os meios para desenvolver no aluno a criticidade, socialidade, cidadania e uma múltipla inteligência que lhe permita ser protagonista não apenas
na escola, mas principalmente na vida.
O referencial teórico é a obra “Pedagogia do Oprimido”, de Paulo Freire.
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SURGIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DE UM
PARADIGMA EDUCACIONAL
O formato estrutural e pedagógico de
nossas atuais escolas e universidades remontam à idade média, em que havia um ensino
hierarquizado e elitizado.
Na Grécia antiga, em que pese a Academia fundada por Platão e o Liceu por Aristóteles no século VI a.C. (PÔRTO JR, et al.
2016, p. 15), o ensino se dava de forma mais
livre, oral e peripatética, sendo mediado por
um filósofo ou mestre que detinha determinado saber.
O paradigma educacional de hoje é predominantemente medieval, haja vista o eixo
estruturante das escolas: cadeiras enfileiradas
com alunos justapostos em posição verticalizada, giz, lousa, professor transmissor, aluno
receptor, horários, direção, grade curricular
elaborada unilateralmente e padronizada, notas, avaliações decorativas, etc.
Nesse modelo o professor é o ator principal, e figura como o detentor do saber, não
havendo espaço para críticas, inovação ou
criatividade. Trata-se de uma metodologia de
ensino engessada e que não prepara o aluno
para enfrentar problemas e desafios reais. O
aluno é um mero receptáculo de informações,
as quais muitas vezes não têm nenhuma relação com sua experiência e seus projetos
de vida.
Desse modo, o discente é colocado em
uma situação de passividade e o ensino e
sua avaliação se dá de forma mecânica e
decorativa.
Não há, como preconizava David Ausubel, uma aprendizagem significativa, pois a
experiência anterior, os conteúdos e os mapas mentais que formam a estrutura epistemológica do aluno são desprezados e o que
se aprecia é a simples decoração mecânica
do que é transmitido pelo professor.
Destarte, a nota atingida em uma avaliação – que apenas exige a repetição mecânica
daquilo que foi verbalizado pelo professor – é
o número que o aluno tem que alcançar e que
nesse modelo afere seu nível de aprendizado.

Como consequência desse processo
educacional obsoleto as escolas e universidades não preparam o aluno para conhecer,
saber fazer, se relacionar e se desenvolver
(ser). O discente sai da escola repetindo fórmulas, teorias ultrapassadas e sem condições
de construir soluções para problemas complexos e dinâmicos postos pela vida real, pois
sua mente não foi exercitada nem preparada
para criar, inovar, criticar, construir, problematizar, superar, etc.
Nesse viés, a educação torna-se instrumento ideológico de manipulação e opressão.
Sua finalidade é continuar reproduzindo as
condições que permitem uma sociedade altamente verticalizada. No dizer de Paulo Freire
tal prática pedagógica, não humanizadora, é
um método com o qual o educador manipula
os educandos (1987, p.31).
O método tradicionalista de ensino serve a interesses capitalistas. O aluno é um ente
passivo no processo e o professor a figura
principal realizando uma educação depositária e mecanicista:
A narração, de que o educador é o sujeito, conduz os educandos à memorização
mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a narração os transforma em “vasilhas”, em recipientes a serem “enchidos”
pelo educador. Quanto mais "enchendo"
os recipientes com seus “depósitos”, tanto melhor educador será. Quanto mais
se deixar docilmente “encher”, tanto melhores educando serão (FREIRE, 1987, p.
33).

Em nível macro os resultados de uma
escola e universidade que apenas doméstica,
ideologia e prepara o aluno a exercer funções
mecânicas e a ocupar um papel servil na sociedade são: a reprodução dos modelos de
exploração capitalista, a abissal desigualdade
social, a injustiça, a pobreza e demais mazelas sociais oriundas da ausência de uma
educação qualitativa, democrática, efetiva e
afetiva.
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A título de exemplo concreto cite-se a
área do Direito. Cobra-se, tanto nas avaliações realizadas nas universidades quanto no
exame da Ordem dos Advogados do Brasil,
apenas que se decorem assuntos, artigos
e teorias (descontextualizadas). O modo de
ensino é calcado em manuais com gritante
desconexão com a realidade política, jurídica
e social do país.
Nesse sentido, juízes e promotores, judicam e acusam, respectivamente, com base
em sentenças e denúncias engavetadas, artificiais e preparadas a justificar qualquer situação que se enquadre no modelo. Não há
espaço para a Jurisprudência criativa, mas o
mesmo entendimento é reiteradamente aplicado apesar de a lei ser uma abstração estática e as relações sociais dinâmicas.
Muitos operadores do direito não conseguem inovar, criar e criticar o atual modelo
jurídico, pois lhes falta, além de boa vontade
política e jurídica, capacidade intelectual e
pensamento complexo, sendo vítimas de um
engessamento intelectual. Na educação bancária não há criatividade, nem transformação
e nem saber, o qual só existe na invenção e
reinvenção (FREIRE, 1987, p. 33).
O sistema educacional tradicionalista é
mantenedor do “status quo”. Não há liberdade, saber, justiça ou humanização. Permanece apenas o reflexo de uma sociedade de
bases contraditórias e cunho opressor, sendo
um aspecto da “cultura do silêncio”, pois uma
metodologia educacional bancária que apenas transfere conteúdos mantém e estimula a
contradição (FREIRE, 1987, p. 34).
Tal educação mecânica e ditatorial obstaculiza a afirmação do “ser”, o desenvolvimento humanístico e ontológico e insere o
indivíduo em um contexto de desumanização,
sendo um “ser menos”, reificado e desumanizado em detrimento de um desenvolvimento
substancial de suas potencialidades:

Constatar essa preocupação implica, indiscutivelmente, em reconhecer a desumanização, não apenas como viabilidade,
mas como realidade histórica. É também,
e talvez sobretudo, a partir desta dolorosa constatação, que os homens se perguntam sobre a outra viabilidade – a de
sua humanização. Ambas, na raiz de sua
inconclusão, que os inscreve num permanente movimento de busca. Humanização
e desumanização, dentro da história [...]
(FREIRE, 1987, p. 16)

Nesse diapasão, urge resgatar o verdadeiro papel social das instituições de ensino
nos quatro níveis existentes no país (infantil, fundamental, médio e superior), a saber
promover o avanço da arte, da ciência e da
justiça melhorando a qualidade de vida das
pessoas, tendo olhar atento à realidade social
e ouvidos às demandas sociais (RISTOFF e
SEVEGNANI, 2005, p. 14).

O ATUAL CONTEXTO DA EDUCAÇÃO NO
BRASIL: TECNOLOGIAS,
METODOLOGIAS E PROBLEMAS
SOCIOECONÔMICOS
A recente Pandemia da Covid-19 alterou drasticamente a realidade do Brasil e do
mundo, de modo que trabalhos, lazer, estudos e muitas outras tarefas tiveram que ser
feitas em casa, no estilo “home office”.
Na seara educacional as instituições de
ensino se viram na obrigação de se adequar
e a expandir seu campo tecnológico e metodológico.
O mundo pós-moderno é marcado por
uma forte influência tecnológica e digital, e
assim se viabilizou diversos meios eficazes
de ensino e aprendizagem. Plataformas, ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), videoaulas em tempo síncrono e assíncrono,
aplicativos e redes sociais, fóruns de debates,
pesquisas por meio de buscadores e com
auxílio de hipertexto oferecem ao discente
inúmeras possibilidades de aprendizagem e
qualificação profissional.
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Para proteger a saúde das pessoas e
respeitar o isolamento social, o ensino presencial foi substituído pelo ensino on-line, e
depois mesclado, implantando-se um modelo
híbrido, que conta com aulas presenciais e
on-line.
Criou-se grupos de estudos e assim,
houve implementação de importantes e inovadoras metodologias de ensino que possibilitaram estudos individuais e coletivos, assinalando maior crescimento cognitivo, artístico,
criativo, etc.
Escolas e universidades tiveram que
se preparar e se adequar para oferecer aos
alunos ensino qualitativo, atividades e crescimento nesse tempo em que ficar em casa
não é uma simples opção.
Na atual conjuntura a vacinação tem
avançado pelo país e a vida social começa a
ganhar fôlego novamente. Desse modo, muitas escolas têm retomado parcialmente suas
atividades, não obstante a necessidade de
cautela. Todavia, certas mudanças já se incorporaram na vida de determinada parcela
de brasileiros, como o ensino híbrido, pois a
utilização de tecnologias educacionais já era
um avanço iniciado paulatinamente.
Entretanto, o Coronavírus trouxe a lume
um velho problema já integrante da realidade
brasileira é resultante de uma injusta distribuição de renda, que é a questão da exclusão
digital, que à semelhança da exclusão cultural e econômica, são facetas de uma matriz
maior, a exclusão social.
Sem as aulas presenciais algumas instituições de ensino alargaram as fronteiras do
Ensino a Distância (EAD), porém devido a
fortes desigualdades socioeconômicas nem
todas as crianças e adultos têm acesso a um
computador e a uma internet, produtos que
são caros e considerados artigos de luxo por
muitos.
Segundo a Fundação Oswaldo Cruz,
uma pesquisa divulgada em 2019 relata que
58% dos domicílios no Brasil não têm acesso
a computadores e 33% não dispõem de internet (CRUZ, 2020).

Percebe-se, portanto, que as escolas
que melhor e mais se adequaram à nova realidade foram as do ensino privado. As instituições do ensino público – superior e ensino
básico, que compreende os níveis infantil, fundamental e médio – esbarraram na questão da
falta de uma política pública que não apenas
democratize a educação, mas também inclua
digital e socialmente as pessoas. Precarização
das atividades e a falta de internet e pcs à
milhões de alunos obstaculizam a qualidade
e uma maior implantação das aulas remotas.
Esse é o problema central da educação: como ela poderá ser inclusiva, libertadora, potencializadora e conscientizadora se
ela vai na contramão dos interesses de uma
elite política, jurídica, econômica e cultural?
Inobstante a Constituição Federal assegura que o Brasil é um Estado Democrático e
de Direito, calcado nos princípios da igualdade, dignidade humanidade e justiça, todavia
sua prescrição é simbólica. A realidade social
brasileira não é democrática em nenhum aspecto, seja social, profissional, digital, econômica ou cultural. Destarte:
A uma sociedade que se democratiza, insistimos em oferecer, não uma educação
com que "visassem à formação de todos
os brasileiros para os diversos níveis de
ocupações de uma democracia moderna,
mas tão somente à seleção de um mandarinato das letras, das ciências e das
técnicas” [...] afirma um dos mais lúcidos
educadores brasileiros atuais, o professor
Anísio Teixeira, em que o educador se
harmoniza com o pensador e o cientista
social (FREIRE, 1959, p. 10).

Portanto, em que pese a adequação de
parte das instituições a um novo modelo de ensino calcado em modernas tecnologias como
computadores, tablets, internet e plataformas
digitais de aprendizagem com metodologias
inovadoras como cultura maker, storytelling
e aprendizado baseado em projetos ou problemas, a verdade é que boa parte não se
estruturou. Pois, uma educação de qualidade
destrói cientificamente as pretensões políticas
nefastas que vivem da miséria alheia e insistem em verticalizar, alienar e subjugar.
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Não à toa a educação tradicional, mecânica e opressora continua sendo praticada
em larga escala por meio do assistencialismo
político, que oferece precariamente educação, saúde, alimentação, etc. para quem não
pode obtê-los com recursos próprios, sendo
a exclusão digital uma forma eficiente de perpetuar a ignorância e impedir a transformação
e o protagonismo discente:
Por isto é que o poder dos opressores,
quando se pretende amenizar ante a debilidade dos oprimidos, não apenas quase sempre se expressa em falsa generosidade, como jamais a ultrapassa. Os
opressores, falsamente generosos, têm
necessidade, para que a sua “generosidade”, continue tendo oportunidade de
realizar-se, da permanência da injustiça. A
“ordem” social injusta é a fonte geradora,
permanente, desta “generosidade” que se
nutre da morte, do desalento e da miséria
(FREIRE, 1987, p. 17)

Deve-se quebrar o velho paradigma
educacional enraizado na cultura e realidade
brasileira e implantar um novo modelo, que
não apenas estimule a reflexão, a criticidade
e o pensamento complexo, mas sobretudo
promova a libertação, a autonomia e o protagonismo estudantil.
Substituição de paradigma só pode
ocorrer mediante implementação progressiva
de uma educação de qualidade e em moldes
democráticos.
Não se deveria oferecer um ensino básico ruim ao povo, quando este não pode pagar
o ensino privado, que é melhor, e depois, no
ensino superior operar um movimento inverso
e perverso; ou seja, “jogar” a plebe para o
ensino privado porque as universidades públicas, as quais possuem qualidade indiscutivelmente melhor, estão em regra ocupadas
pelas elites.
Uma educação de qualidade é um direito constitucional de todos, não apenas de
uma parcela mínima privilegiada. O conceito
de ”qualidade”, nesse contexto, portanto, envolve uma multiplicidade fatorial, tais como
aspectos quantitativos (oferta de vagas que
atendam a demanda da população carente);

estruturais (ótimas instalações prediais); insumos (justa remuneração e melhores condições de trabalho, materiais físicos e tecnológicos, além de transporte, vestuário e
alimentação aos discentes); aspectos qualitativos (formação continuada dos professores);
administrativos (eficiência e eficácia); relacional (fatores endógenos e exógenos como diálogos intramuros e interação com todos os
atores sociais para se construir um currículo
escolar condizente e compatível com a realidade e expectativas discentes); e também
aspectos metodológicos (modelos modernos
de aprendizagem que dinamizam, inovem e
revolucionem o ensino e protagonizam o estudante na construção do conhecimento).
Desse modo:
A Qualidade da Educação, entendida
como fenômeno complexo, deve ser abordada a partir de várias perspectivas que
assegurem dimensões comuns. Segundo o Boletim da Unesco (2003, p. 12),
a OCDE e a Unesco utilizam como paradigma, para aproximação da Qualidade
da Educação, a relação insumos-processos-resultados. Desse modo, a Qualidade da Educação é definida envolvendo
a relação entre os recursos materiais e
humanos, bem como a partir da relação
que ocorre na escola e na sala de aula,
ou seja, os processos de ensino-aprendizagem, os currículos, as expectativas de
aprendizagem com relação à aprendizagem das crianças, etc. Destaca, ainda,
que a qualidade pode ser definida a partir
dos resultados educativos, representados
pelo desempenho do aluno (DOURADO,
et al., 2007, p. 9).

Os objetivos de uma educação de qualidade são: formar um aluno autônomo, crítico,
engajado com as questões sociais, consciente política e juridicamente, com inteligência
cognitiva, emocional, artística, profissional e
social, e portador de um pensamento complexo (criticidade e capacidade para analisar
a realidade sob prisma múltiplo).
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UMA TRÍADE COMPLEXA: A
RELAÇÃO ENTRE LEGISLAÇÃO,
DESENVOLVIMENTO E REALIDADE
SOCIAL
Construir uma sociedade livre, justa,
solidária e desenvolvida constituem objetivos
fundamentais da república federativa brasileira, sendo metas de Estado e não meros projetos de governo, a teor do que prescreve o
artigo 3º, incisos I e II, da Constituição Federal
de 1988.
A educação pode servir como “mola
mestra” para alavancar o desenvolvimento,
haja vista que ela capacita técnica, tecnológica e intelectualmente o cidadão nos variados espaços sociais, como família, escola,
trabalho, cumprimento do dever cívico e legal, incentivando sempre a produção artística, científica, tecnológica e pensando novas
formas de inovar na sociedade.
A legislação brasileira é profícua na temática da educação. Tangente ao seu financiamento público ela é incisiva autorizando a
Constituição, nos artigos 34 e 35, a intervenção política da União nos Estados e Distrito
Federal e dos Estados nos Municípios quando
não houver “aplicação do mínimo exigido da
receita resultante de impostos estaduais [...]
na manutenção e desenvolvimento do ensino [...] e não tiver sido aplicado o mínimo
exigido da receita municipal na manutenção
e desenvolvimento do ensino [...]” (CÂMARA
DOS DEPUTADOS, 2015, p. 13).
Igualmente, a Carta Magna prevê nos
dispositivos 6º, “caput” e 205 a educação
como um direito social e fundamental de toda
pessoa, tendo como escopo seu pleno desenvolvimento, preparo para o exercício da
cidadania e qualificação para o trabalho.
Nos artigos 206 e 207 a assertiva é de
que a educação seja regida, dentre outros,
pelos seguintes princípios: igualdade, liberdade, pluralismo, qualidade e autonomia didático-científica (CÂMARA DOS DEPUTADOS,
2015, p. 14).

No artigo 208 assegura-se a garantia
estatal em propiciar educação básica obrigatória e gratuita aos cidadãos dos 04 aos 17
anos, responsabilizando, inclusive, a autoridade competente, caso não haja oferecimento
do ensino obrigatório ou oferta irregular (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2015, p. 15).
O dispositivo 209 do mesmo Diploma
vincula o ensino privado ao cumprimento da
legislação pertinente e à um padrão de qualidade avaliado pelo Poder Público.
A Lei n.º 9.394 de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) em sintonia com a Constituição afirma ser a educação um dever do Estado e família e efetivada
com a colaboração da sociedade (artigos 2º
e 205, respectivamente); e em consonância
com a Lei n.º 13.005/2014 aduz que incumbe à União de elaborar o Plano Nacional de
Educação – PNE com os demais entes políticos, estabelecendo diretrizes, objetivos e
estratégias para uma boa política educacional
e de caráter decenal (artigo 9º), prevendo ainda, comandos e princípios para a educação
profissional, tecnológica, superior e especial
(artigos 39, 43 ss e 58 ss) (CÂMARA DOS
DEPUTADOS, 2015, p. 25, 28, 44 e 49).
Tem-se ainda a Lei nº. 9.424/96 que trata do fundo de manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e valorização do
magistério (FUNDEF); Lei n.º 11.096/05 que
institui o programa universidade para todos
(PROUNI); Lei n.º 11.494/07 que regulamenta o fundo de manutenção e desenvolvimento
da educação básica e valorização magisterial
(FUNDEB), dentre outros inúmeros normativos (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2015, p.
63, 70 e 81).
Todavia, o arcabouço normativo jurídico não encontra respaldo na realidade social, haja vista que inúmeros cidadãos não
têm acesso à educação, desde a creche às
universidades, sendo o ensino oferecido precário, insuficiente e quando ofertado na iniciativa privada muitas vezes não está ao alcance
financeiro dos mais pobres.
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Cria-se, assim, um mosaico legal ideológico, que além de não oferecer uma educação quantitativa-qualitativa ilude o cidadão
com pseudos-promessas político-jurídicas.
Destarte, a ciência em suas variadas
vertentes modernas, quais sejam política, direito, economia e até mesmo a educação, no
caso, o modelo tradicionalista e mecanicista,
muitas vezes marginaliza e despreza o cidadão comum, funcionando como instrumento
ideológico e de controle, haja vista que:
[...] esta mesma ciência, que com seu rigor responderia todas as questões postas
pela humanidade, a qual resolveria todas
as mazelas que afligiam o planeta e garantiria vida plena a todos, séculos depois
do início de suas formulações, embora
tenha proporcionado, de fato, inúmeras
evoluções, também serviu e serve para
destruição desmedida dos bens naturais,
que culmina com a grave crise ambiental
do nosso tempo, também não assegurou
a qualidade de vida das distintas populações do planeta, ao contrário, subsidiou
teórico e tecnicamente a expropriação e
dominação de diversos grupos sociais ao
longo da história, servindo até o presente
à burguesia e seu modo de produção, que
transforma os recursos naturais, a exploração do trabalho humano, a destruição
de culturas para a criação de mercados
consumidores, em lucro, o Capitalismo
(OLIVEIRA, et al., 2012, p. 16-17).

O Brasil apesar de ser uma das maiores economias mundiais ainda se encontra no
eixo dos países subdesenvolvidos, pois não
consegue distribuir seu PIB de forma equânime, tampouco é capaz de elaborar políticas
públicas que não sejam meramente assistencialistas, mas compostas de projetos que implementam na prática uma sadia qualidade
de vida a todos.

Como consequência tem-se pobreza,
criminalidade excessiva, violência, corrupção
sistêmica e gritantes injustiças em todos os
aparatos estatais. Evidente que a educação
não resolve todos os problemas de ordem
social ou moral, porém, propicia um horizonte
menos assustador e oferece novos caminhos
para se construir novos modos de se viver em
sociedade.
Pelo exposto percebe-se que a relação
triádica desenvolvimento, legislação e realidade social é complexa e mais simbólica
que concreta, pois embora o cidadão tenha
a garantia legal e abstrata de uma educação
igualitária, justa, que se compatibilize com
sua dignidade humana e lhe propicie pleno
desenvolvimento, no entanto, a realidade concreta nega-lhe efetividade.
Isso porque a educação proposta pelo
neoliberalismo e pelo Estado é justamente
adequar o indivíduo à uma ordem social já
estabelecida e pautada pelos valores do lucro
e da produção, eis que:
Desse modo, seja no momento do advento do capitalismo, seja no momento
de seu reordenamento global ora vivenciado, o produto final esperado da produção escolar é um homem completamente
adequado ao funcionamento da sociedade capitalista. Esse tem sido o marco da
relação psicologia-pedagogia no contexto da hegemonia liberal capitalista desde seu surgimento (ALVES, 2012, p. 42)
(grifou-se).

É de se observar que a educação destinada à classe trabalhadora, seja no âmbito
público ou até privado, é intencionalmente arquitetada para fins específicos de alienação,
opressão e de domesticação para o mercado
de trabalho e aceitação do “status quo”. Sua
natureza é ideológica, ou seja, cria-se o mito
de que tal educação será polivalente para
atingir os fins propostos, mas em verdade é
insuficiente para projetar o indivíduo à uma
emancipação, conscientização e obtenção de
êxito no mercado profissional.
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EDUCAÇÃO E AVALIAÇÃO:
PERSPECTIVAS PARA O “SER MAIS” NO
COMBATE AO “SER MENOS”
Se uma educação tradicionalista, mecanicista e de cunho meramente ideológico
inibe o verdadeiro potencial do cidadão, enclausurando-o em castelos de mitos, promessas e ignorância, a hipótese mais plausível é
que o contrário também seja verdadeiro. Uma
educação qualitativa e libertadora transforma.
A vocação humana é a do desenvolvimento, inovação, criação e exploração de
suas máximas potencialidades. O homem,
diferente dos animais, raciocina, sonha e
transforma o mundo ao seu redor ao mesmo
tempo em que se transforma. Sua aptidão é
para a transcendência, para a superação e
reinvenção da vida em suas multiplicidades
e possibilidades.
Nesse sentido, filosofia, ciência, arte,
técnicas e tecnologias precisam estar a serviço da afirmação ontológica do homem.
Toda produção intelectual humana deve servir
para que o homem se desenvolva. Ele deve
ser aquilo que nasceu para ser, exercendo
seu dom, superando limites e sendo sempre
“mais”.
Todavia, há que se construir um conjunto de condições que possibilite tal vocação.
Já passou do tempo de o Brasil promover
uma política educacional qualitativa e inclusiva que supere o déficit educacional que
apresenta, e desenvolver-se. Isso porque seu
subdesenvolvimento é incongruente e incompatível com sua própria grandeza geográfica,
natural e econômica.
A problemática de subsistir uma educação precária e ideológica reside no fato de
existir má vontade política, corrupção sistêmica, cultural e institucionalizada e se esbarra
ainda no interesse de uma elite que deseja
mão de obra barata e manipulável. Assim,
não se tem uma educação qualitativa e quantitativamente suficiente para atender a demanda de inúmeros brasileiros.

Urge reavaliar os atuais métodos de
ensino, bem como os processos avaliativos,
pois estes constituem relevante instrumentalidade para se garantir a qualidade do ensino.
Os tipos de avaliação metodologicamente
eficientes são: autoavaliação, cumulativa, formativa, somativa e diagnóstica, aptas a estabelecer dialogicidade, reconhecer aptidões e
deficiências e fazer ajustamentos.
A avaliação é um imprescindível indicador para medir não apenas o nível qualitativo
da educação, mas também para sinalizar aos
governos e burocratas caminhos e projetos
capazes de concretizar políticas educacionais
que atendam aos interesses da sociedade.
Na atual conjuntura socioeconômica o
cidadão brasileiro encontra-se sem perspectivas e a mercê de um sistema de ensino que
quando está ao seu alcance apenas lhe oferece o básico e o coloca sempre em situação
de servilidade, seja na escola, seja no trabalho ou na sociedade, este é o “ser menos”.
Uma educação de baixa qualidade atende a interesses de grupos políticos e econômicos elitistas que desejam manter o país no
atraso e contar com mão de obra alienada,
barata e um exército de reserva (desempregados).
O “ser menos” se verifica no processo de desumanização do indivíduo. Processo historicamente engendrado, reproduzido
e posto em marcha pelas engrenagens de
instituições sociais perversas:
A desumanização, que não se verifica,
apenas, nos que têm sua humanidade
roubada, mas também, ainda que de forma diferente, nos que a roubam, é distorção da vocação do ser mais. É uma
distorção possível na história, mas não na
vocação histórica. Na verdade, se admitíssemos que a desumanização é vocação
histórica dos homens, nada mais teríamos
que fazer, a não ser adotar uma atitude
cínica ou de total desespero. A luta pela
humanização, pelo trabalho livre, pela desalienação, pela afirmação dos homens
como pessoas , como “seres para si”, não
teria significação. Esta somente é possível porque a desumanização, mesmo que
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um fato concreto na história, não é, porém, destino dado, mas resultado de uma
“ordem” injusta que gera a violência dos
opressores a esta, o ser menos (FREIRE,
1987, p. 16).

Para que o “ser mais “entre em cena,
o modelo de ensino tradicional não pode ser
mais a regra no atual cenário. Isso porque
o advento da internet e das novas tecnologias romperam fronteiras, tiraram dos grandes
meios o monopólio da informação e colaboraram para que o cidadão comum ficasse mais
antenado no que acontece no seu país e no
mundo, não obstante ainda lhe falte certo “feeling” para depurar toda essa informação e
conhecimento disponíveis.
Escola, educadores e políticos precisam
se abrir mais para a sociedade e discentes
e se preocupar com seus sonhos, projetos,
dificuldades, necessidades, perspectivas e
expectativas.
Nesse mesmo passo, a avaliação não
pode ser mais usada como instrumento de
pressão e controle. A cobrança de simples
conteúdos que foram transmitidos e que vincularam o aluno a decorar fórmulas e temas
precisa dar lugar a um tipo de avaliação mais
dialógica, e que não apenas diagnostique
com precisão as deficiências de aprendizagem, mas articule com o aluno as melhores
formas de correção do problema.
Enfim, a educação pode levar o indivíduo a novos patamares, tirando-lhe da imposição e estigma ideológico de “ser menos”
projetada pelo capitalismo.

DESAFIOS E MISSÃO SOCIAL
DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO:
AS MODERNAS TECNOLOGIAS
E METODOLOGIAS ATIVAS DE
APRENDIZAGEM COMO SOLUÇÃO
Face ao explanado percebe-se que o
desafio educacional brasileiro é de grande
monta. Requer-se um amplo diálogo com todos os atores sociais envolvidos nessa questão.
Mais ainda, a sociedade precisa se mobilizar e exigir energicamente das autoridades um novo modelo educacional. Esperar
que governos, os quais muitas vezes estão
capturados pelas elites, cujos interesses são
antagônicos aos dos pobres, se mobilizem
unilateralmente sem serem provocados para
tal mudança, seria absurdo. No dizer de Freire
“[...] seria realmente ingenuidade esperar das
elites opressoras uma educação de caráter
libertário (1987, p. 76).
Considerou-se anteriormente que a
educação atual é de natureza alienante e ideológica. Emprega-se neste ensaio o termo
ideologia “[...] para designar um pensamento
teórico estruturado, exprimindo uma falsa visão da história, cuja finalidade é ocultar um
projeto social, político e econômico da classe
dominante” (GADOTTI, 2003, p. 31).
A ideologia é um artifício engendrado
intencionalmente para perpetrar uma determinada concepção de sociedade. Mas se
mostra evidente que mesmo de forma acidental muitos erros são cometidos em nome
da ciência, pois todo conhecimento, arte e
técnica construídos pelo homem são dotados
de falibilidade decorrente de sua própria natureza limitada.
Portanto, um modelo educacional eficiente e humanizador deve ser construído
de forma humilde, não-estanque, e sempre
pronto a se ajustar às necessidades e desafios que se apresentam constantemente, no
intuito de se aprimorar e aprimorar homem
e sociedade. Educador e educação por não
virem prontos vão se fazendo e refazendo intercambiavelmente no campo das relações
humanas. Assim:
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A educação deve mostrar que não há
conhecimento que não esteja, em algum
grau, ameaçado pelo erro e pela ilusão.
[...] O desenvolvimento do conhecimento
científico é um poderoso meio de detecção dos erros e de luta contra as ilusões.
Entretanto, os paradigmas que controlam
a ciência podem desenvolver ilusões,
e nenhuma teoria científica está imune
para sempre contra o erro. Além disso, o
conhecimento científico não pode tratar
sozinho dos problemas epistemológicos,
filosóficos e éticos. A educação deve-se
dedicar, por conseguinte, à identificação
da origem de erros, ilusões e cegueiras
(MORIN, 2000, p. 19 e 21).

Deve-se levar em conta ainda que a
compreensão da problemática que envolve
o ambiente educacional é tarefa e desafio
extremamente complexos e que demanda
análise de múltiplos fatores: humanos, estruturais, materiais e metodológicos, possuindo
componentes endógenos e exógenos. Essa
compreensão é fundamental para que as instituições de ensino possam se adequar à realidade em que estão inseridas e cumprir com
excelência o papel social que lhes incumbe.
Tem-se que:
A busca por um modelo organizacional
que melhore o funcionamento das organizações educativas é um desafio atual, os
modelos propostos precisam se adaptar
à realidade social vigente. As instituições
educacionais têm-se enquadrado num
modelo onde se busca abordar as questões da autonomia, administração e gestão escolar, democratização do ensino,
participação ativa da comunidade educativa, envolvimento de pais e encarregados
de educação (PRADO, 2017, p. 32).

Mesmo em nível superior o problema
do déficit educacional persiste. Em que pese
ser a universidade pública portadora de melhor qualidade educacional, no entanto, não
está isenta de problemas e atrasos. Embora
seja o centro e local de destaque das produções filosóficas, científicas e artísticas, precisa romper paradigmas obsoletos para melhor
cumprir sua missão. Nesse espectro:

As universidades públicas são uma grande fonte de conhecimento e disseminadora de importantes tecnologias sociais
e materiais, mas é evidente que há um
longo caminho para que alcancem o status de protagonista do futuro no Brasil. O
mundo hoje, objetivamente, está muito diferente do que era há vinte anos, ou a universidade rompe com seus preconceitos
e limitações funcionais seculares e avança no acolhimento da juventude regional,
nem sempre tão preparada para receber
os conhecimentos de seus professores,
ou continuará intra-muros, isolada e sem
perspectivas realmente inovadoras, desenvolvendo orgulhosamente teses com
mais efeitos curriculares do que práticos,
desprovidas da efetiva contraprestação
social que a legitima e a enobrece como
geradora do desenvolvimento local e da
nação (PÔRTO JR. et al., 2015, p. 116).

Desse modo, para atender aos justos
reclamos e anseios da sociedade, uma solução bem sofisticada e que tem se mostrado
eficaz, eficiente e efetiva é composta de um
interessante binômio: tecnologia e metodologia.
Conforme Mauricio Pessoa Gebran,
"tecnologia é a ciência aplicada na busca de
soluções para problemas e necessidades humanas” (2009, p. 9).
Sendo a instituição de ensino o centro
de produção de conhecimento científico não
pode de modo algum desenvolver suas atividades à parte do uso de tecnologias capazes
de propiciar uma melhor prestação educacional.
É preciso criar uma cultura escolar calcada na tecnologia. A pandemia da Covid-19
acelerou um pouco a utilização de relevantes
ferramentas na transmissão do conhecimento. Litwin apud Gebran conceitua que ambas
as palavras “técnica” e “tecnologia” possuem
a mesma raiz no verbo grego “tictein”, o qual
tem o significado de ”criar”, “produzir” “dar à
luz” (2009, p. 10).
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Por isso, a escola não pode deixar de
empregar recursos tecnológicos eficientes
como computadores, tablets, notebooks,
projetores, etc., os quais conectados à rede
mundial de computadores criam ambientes
lúdicos, dinâmicos, criativos e interativos, expandindo o conhecimento e desenvolvendo
alunos com múltiplas inteligências e pensamento complexo.
O uso de TICs (tecnologia da informação e comunicação) no ambiente escolar (ensino básico e universitário) insere não apenas
a sala de aula e a instituição, mas também o
professor e principalmente o aluno na cultura
digital e na modernização do ensino-aprendizagem. Elas não envolvem apenas os computadores, programas e comunicação de dados,
mas também planejamentos e metodologias
que dão suporte aos softwares e hardware
(GEBRAN, 2009, p. 12).
O acontecer pedagógico não se restringe mais apenas à sala de aula física, ele
transcendeu os muros das instituições de ensino, sendo agora realizado também por tecnologias que permitem aulas síncronas e assíncronas, com salas virtuais e aprendizados
individuais ou em grupo. Por isso, “Aprender
a trabalhar com modernas tecnologias, implica aprender em um ambiente de mudanças
constantes, onde surgem diversas possibilidades” (GEBRAN, 2009, p. 14).
É oportuno ressaltar que a educação, a
didática e a pedagogia são práticas sociais
e essencialmente humanas, e que, portanto,
não devem dispensar o contato humano em
que educador e educando precisam de encontros pessoais, trocas de experiências e
interação emocional, sendo esta uma importante dimensão da educação.
Para que não ocorram resultados contraproducentes far-se-á necessário que se
desenvolva amplo equilíbrio entre homem e
máquina criando um ensino híbrido capaz de
conjugar a eficiência das máquinas e a afeição humana, sob pena de o artefato tecnológico em uso isolado produzir reducionismo e
artificialismo.

Inobstante Charles Chaplin tecer uma
crítica social por meio de seu filme “Tempos
Modernos” à revolução industrial e ao sistema
capitalista que desumanizam os trabalhadores, vários elementos podem ser aplicados ao
ambiente escolar quando há excessivo uso
de máquinas de forma indiscriminada e sem
contato e afeto humanos:
O belo filme “Tempos Modernos”, de
Charles Chaplin, traz essa discussão. A
atividade continuada, o reducionismo, a
transformação do homem em máquina –
exige-se apenas a disciplina desumana e
a precisão do movimento, não a criatividade, e as pessoas submetidas a esse tipo
de rotina perdem com o tempo a capacidade de reflexão (CHALITA, 2001, p. 53).

A educação deve se dar de forma híbrida, virtual e presencial, pois ela não trabalha
apenas as dimensões intelectual e artística,
mas também emocional e social. O contato humano, diferente da máquina, encoraja,
aproxima e imprime o calor humano. Assim,
a eficiência da tecnologia e o contato humano
são elementos indispensáveis à uma educação de qualidade.
Outrossim, o uso de modernas metodologias ativas de aprendizagem, que trazem
propostas inovadoras como aprendizados baseados em projetos e problemas, sala de aula
invertida, class room, gamificação, cultura
maker, storytelling, dentre outras, compõem
também a solução proposta para substituir o
modelo tradicional de ensino e aprendizagem.
Deve-se frisar que o problema da baixa
qualidade educacional não está necessariamente na aprendizagem, mas principalmente
na “ensinagem”, pois os educadores muitas
vezes primam pelo uso de uma sofisticada
oratória em detrimento de uma eficaz “escutatória”.
Há de se pontuar que o uso dessas metodologias ativas de ensino e aprendizagem
precisam observar o contexto das experiências, os conhecimentos adquiridos, perspectivas e expectativas discentes, bem como sua
realidade familiar, econômica e social.
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A seu turno, o professor para ser criativo, inovador e formar discentes autônomos,
dotados de pensamento complexo, engajados, motivados e comprometidos com o desenvolvimento pessoal e nacional, precisa
protagonizar a figura do aluno e ser um mediador desse aprendizado. O ensino precisa
se dar em um nível horizontal e não mais vertical.
Isso requer a participação de gestores,
educadores, pais e alunos para juntos e democraticamente elaborarem projetos políticos
pedagógicos, currículos escolares e planos
de aula de forma dialógica.
O professor e a escola local precisam
conhecer qual o perfil de seu alunado, seus
sonhos, suas necessidades, dificuldades e
principalmente suas aptidões.
Às vezes a aptidão do aluno não é para
as ciências exatas, naturais ou biomédicas.
Por vezes o conteúdo tratado em sala de aula
nada tem a ver com a experiência do aluno e
com os seus sonhos.

Também, pode-se propor que os alunos
pesquisem no bairro em que moram algum
problema social subjacente e proponham soluções em conjunto. Ou ainda, podem pesquisar nas empresas que conhecem, alguma
forma de construir em grupo um projeto que
atenda uma demanda. Isso trará motivação,
engajamento, participação e aprendizado
substancial e significativo a todos, mestres
e alunos.
Na esfera do ensino superior e de pós-graduação, o ensino a distância com a promoção de tarefas como “estudo de caso”,
fóruns, e adoção de metodologias interativas
são importantíssimas para romper paradigmas atrasados e implantar uma nova visão.
As universidades precisam pôr os alunos em contato com problemas, projetos e
ambientes reais, os quais além de fazer sentido para o aluno, estará propiciando uma formação integral de sua pessoa capacitando-o
a se transformar e a transformar a realidade
socioeconômica do país.

Deve-se conhecer o perfil do aluno e
ajustar a grade curricular a ele e evitar ao máximo a padronização escolar que em nome
do ensino despreza a subjetividade, o perfil,
o mapa mental e os objetivos do aluno.

Por fim, há que se reforçar os papéis
de educadores e educandos dentro desse
processo que envolvem as metodologias ativas, incumbindo ao primeiro grupo papel não
menos importante, haja vista ser o mediador
e facilitador do aprendizado.

Uma vez conhecendo-se o perfil dos
discentes, o professor deve mediar o processo de aprendizagem e colocar o aluno como
o protagonista da cena educacional e ator
principal da construção do conhecimento.
Isso é feito com apoio das tecnologias e o
professor pode e deve usar o interesse que
os alunos possuem por aplicativos e redes
sociais e assim, incentivar o aprendizado em
nível individual e em grupo.

O professor seleciona autores e materiais pedagógicos pertinentes, forma grupos
de debates, supervisiona os alunos para que
não formem grupos homogêneos e herméticos, intermedeia discussões epistemológicas,
identifica o perfil de seus alunos e programa
sua aula para um acontecer pedagógico dinâmico e profícuo em que as subjetividades,
aptidões e protagonismo estudantil são respeitados.

Podem ser feitas leituras, pesquisas,
gincanas educativas, gamificação, debates
em fóruns, dentre outros com ajuda de plataformas digitais, com intensificação, competição, premiação, etc.

Já o aluno é colocado no centro da
cena educacional. Não aguarda mais a transmissão de conteúdos de forma passiva e verticalizada. Ele é o principal agente na construção do conhecimento, o qual se ampara em
seus aprendizados anteriores.
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O fazer epistemológico protagonizado
pelo aluno ocorre com leituras, pesquisas,
críticas, debates, construções teóricas, utilização de hipertextos e engajamento em problemas e projetos reais sincronizados com
sua realidade:
Práticas escolares que valorizam o aluno como protagonista permitem que ele
participe do processo e se envolva na
construção de diferentes conhecimentos.
Dessa forma, o aluno pode compreender
a realidade e a explicação para os fenômenos naturais, a criação de um objeto
técnico, a descoberta de uma vacina, entre outros (CASTELLAR, et al., 2016, p. 9).

Como resultado têm-se alunos críticos,
reflexivos, autônomos e conforme já por diversas vezes afirmado neste ensaio, portadores
do pensamento complexo.
Destarte, com esse novo paradigma
educacional posto em prática, o disposto na
Constituição Federal nos artigos 1º, “caput”,
III; 3º, I, II e 4º, “caput”, II tangente à dignidade humana, educação e desenvolvimento se
cumprem, bem como as 10 (dez) competências elencadas pela Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), as quais primam por um
amplo e profundo desenvolvimento antropológico, sociológico epistemológico.

As metodologias ativas tem o condão
de romper com velhos padrões de ensino
calcados apenas na abstratividade, passividade e isolamento dos alunos, e promover
uma prática pedagógica que os envolva em
construções que aliam abstração e pragmatismo. Assim, “A filosofia da experiência defende uma prática pedagógica voltada para o
fazer, para a vivência e para a construção de
saberes científicos por meio de ações'' (CASTELLAR, et al., 2016, p. 16).
As metodologias ativas, as quais substituem modelos obsoletos e ineficazes, são
entendidas como um conjunto de estratégias
pedagógicas que colocam o aluno em movimento por meio de recursos contextualizados,
atuando para concretizar um aprendizado significativo e colocando o aluno como agente
protagonista desse processo:
Essas práticas educativas apresentam
os requisitos para garantir uma aprendizagem significativa, colocando o aluno
como responsável por seu processo de
construção de conhecimento. As estratégias utilizadas nessas práticas são apresentadas como metodologias ativas, cuja
concepção é colocar o aluno em estado de mobilização, utilizando recursos e
abordagens adequados para os alunos e
para os conteúdos e objetivos definidos
(CASTELLAR, et al., 2016, p. 42).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente ensaio científico, cuja temática gravitou em torno da educação e dos pressupostos necessários ao desenvolvimento humano e social, analisou também a natureza e
objetivos da educação tradicional.
Desse modo, concluiu que a educação tradicionalista é verticalizada, engessada da inteligência do aluno e reducionista, eis que o coloca em posição de passividade no processo
de ensino-aprendizagem, sendo esse modelo arcaico responsável pela manutenção de uma
ordem social injusta e opressora.
Verificou-se que a Pandemia Covid-19 obrigou as instituições escolares a se adequarem
à nova realidade oferecendo um modelo de ensino à distância. Porém, observou-se que grande
parte da população não tem acesso a recursos tecnológicos como computadores e internet,
fato que comprovou que a educação não tem sido a meta dos governos, pois compromete a
dominação elitista.
Aferiu-se que a relação entre legislação, desenvolvimento e a realidade social concreta
é complexa e ideológica, pois as previsões legais não se cumprem de fato. Não há ofertas
quantitativas ou qualitativas de educação, de modo que as promessas políticas e jurídicas
possuem mero caráter simbólico. O resultado é a triste constatação de abandono, e a de que o
Brasil, apesar de suas grandezas, mantém-se estagnado no eixo dos países subdesenvolvidos.
Outra constatação é a de que a educação oferecida na atual conjuntura é ideológica,
pois além de mascarar os problemas sociais subjacentes, doméstica o indivíduo para o sistema capitalista e o aliena impondo-lhe uma condição desumanizante – “um ser menos”.
Concluiu-se por meio da hipótese apresentada que uma educação qualitativa e libertadora pode desenvolver as potencialidades do indivíduo tornando-o um “ser mais”, colaborando
também para o desenvolvimento nacional. A proposta de metodologias ativas com uso de
tecnologias modernas se mostrou adequada, pois realiza a missão social da instituição de
ensino. O docente se torna facilitador do aprendizado e o discente protagonista, não apenas
na escola, mas principalmente na vida, assumindo o leme de sua própria história. Ele descobre
seu papel na sociedade e se engaja na realização de projetos pessoais e sociais.
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A LEITURA DO MUNDO POR MEIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: O processo de alfabetização consiste elemento fundamental para a inserção dos estudantes
na vida social, portanto sua construção deve seguir parâmetros específicos referentes aos métodos
abordados, bem como aos contextos familiares e sociais. Todos os estudantes em princípio do
processo de alfabetização carregam elementos pessoais típicos de seu processo de socialização,
ou seja, trazem consigo conhecimentos prévios que os caracterizam. O reconhecimento social e
cultural é prerrogativa da perspectiva alfabetizadora e constitui na família e escola um conjunto
fundamental ao desenvolvimento infantil nas séries iniciais.

Palavras-chave: Alfabetização; Competências; Aprendizagem; Escola; Família.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo tem por objetivo abordar uma das questões mais importantes
para a educação infantil nos anos iniciais, e desse modo está relacionado com
as competências, habilidades e conhecimentos necessários à alfabetização de
crianças em fase de alfabetização.
As crianças possuem potenciais a desenvolver em seu processo de aprendizagem no
ensino fundamental, em especial no que diz respeito à possibilidade de criar significado em
um mundo em formação – a alfabetização – essa toma como ponto de partida a entrada de
crianças na educação formal, o processo de desenvolvimento psicológico, determina o que
as crianças adquirem enquanto conhecimentos e habilidades, antes da leitura e escrita formal - que se referem as que preparam e tornam possível a alfabetização. Sabemos que por
constituir um campo amplo e vasto faremos um recorte, mas de cunho não pasteurizado, pois
levantaremos subsídios bibliográficos para fundamentar nosso posicionamento.
A ortografia permite a compreensão da escrita para todas as nuances culturais da população da mesma língua e para isso, "congela" a escrita de palavras para torná-la independente da maneira como o escritor fala. Assim, essa escrita, para que possa ser entendida por
qualquer indivíduo, deve ser caracterizada por uma não resistência às mudanças.
O processo no qual essas habilidades seguem é conhecido pela alfabetização inicial.
A perspectiva inicial de alfabetização coloca que a aquisição ocorre através de um processo
evolutivo no qual origens remontam ao início da vida da criança, acrescenta-se que não há
um ponto claro, a saber, quando o ler e escrever aparece, sabemos como a criança está progredindo pouco a pouco no domínio de tais habilidades formais, através da prática de várias
outras habilidades, orais, conceituais, pré-linguísticos ou da pré-escrita.
Há uma coincidência em que o processo de alfabetização começa com as primeiras
interações linguísticas no seio familiar e continua durante todo anos pré-escolares em que a
criança recebe educação informal até sua entrada na escola formal onde ela se envolve em
atividades de alfabetização que já pode ser considerada leitura e escrita convencional.
Dentro da categoria de alfabetização inicial incluem-se as interpretações que as crianças
fazem dos símbolos impressos (desenhos, rabiscos, letras ou logotipos), bem como suas
abordagens de escrita. A alfabetização não é restrita às habilidades de ler e escrever, mas
também envolve todas as habilidades de comunicação oral. O desenvolvimento de habilidades
linguísticas e orais enriquece e fortalece aquelas relacionadas à linguagem escrita e vice-versa.
As relações entre ambas as modalidades linguísticas são demonstradas por diversas
exposições teóricas e pesquisas que seguiremos a expor brevemente. A leitura é considerada
um processo de tradução de um código visual em um idioma com significado. Os estágios
iniciais da leitura em um sistema alfabético implicam na decodificação de letras e sons correspondentes, ligando esses sons a palavras.
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As diferenças individuais nas habilidades de linguagem oral estão relacionadas com diferenças posteriores a leitura, isto é, os alunos que têm um vocabulário amplo e um bom entendimento da língua aprendem a ler em menos tempo, isso está relacionado ao fato de que eles
serão capazes de saber mais facilmente essas palavras quando escritas, cujo significado os eles
já sabem pelo seu uso na linguagem oral. Da mesma forma, quando as crianças estruturam a
linguagem correta, isso ajudará ela a reconhecer a linguagem escrita durante o desenvolvimento
das habilidades de leitura, alcançando maior compreensão de textos, histórias e narrativas.
O vocabulário ajudará a leitura e compreensão inicial e seu desenvolvimento desde a
educação infantil, enquanto habilidades sem táticas e semânticas serão associadas à leitura
e a compreensão das palavras no contexto de uma história. Ambos são aspectos importantes
para o desenvolvimento da leitura.
O nível de domínio de habilidades iniciais de leitura podem ser um medidor preditivo
de leitura de produção nos anos seguintes, e pode até ser tomada como uma indicação da
necessidade de serviços especiais de educação, já que a maioria das crianças são encaminhadas para essas ações relacionadas defasagem por progresso insatisfatório na leitura. A
concepção do desenvolvimento da alfabetização inicial pode ser entendida de melhor maneira
quando se conhece os elementos que intervêm no dito processo.
[...] a mudança qualitativa consiste em que: a) se supera a etapa de uma correspondência global
entre forma escrita e a expressão oral atribuída, para passar a uma correspondência entre partes
do texto (cada letra) e partes da expressão oral (recorte silábico do nome), b) pela primeira vez
a criança trabalha claramente com a hipótese de que a escrita representa partes sonoras da fala
(FERREIRO; TEBEROSKY, 1999, p. 229).

As crianças começam suas atividades de leitura e escrevendo em idades precoces
porque estão imersas em uma sociedade letrada – a partir dos 2 ou 3 anos de idade – são
capazes de identificar rótulos, sinais e logotipos em sua casa e comunidade. A linguagem
é parte integrante do processo de aprendizagem. Quando invocada ela avança com atividades relacionadas a ler, desenvolver habilidades de linguagem, oralidade e escrita, uma vez
que ambos os sistemas linguísticos são fortemente relacionados. Em um ambiente rico em
atividades e mate-alfabetização, as crianças sabem diferentes aspectos da leitura e escrita
associando-os a muitos eventos de sua vida cotidiana,
[...] trazem consigo compreensão do mundo, nas mais variadas dimensões de sua prática na
prática social de que fazem parte. Sua fala, sua forma de contar, de calcular, seus saberes em
torno do chamado outro mundo, sua religiosidade, seus saberes em torno da saúde, do corpo,
da sexualidade, da vida, da morte, da força dos santos, dos conjuros (FREIRE, 1992, p. 85-86).

A alfabetização inicial promove a interação com outras pessoas em situações da vida real
que o ler e o escrever é usado. As crianças aprendem com a participação ativa em situações
necessárias para o desenvolvimento da alfabetização. O papel dos pais e de outros agentes
na alfabetização é facilitar a aprendizagem, leitura e escrita.
A descrição de tais elementos leva a considerar duas premissas importantes dentro do
desenvolvimento e deve ser levado em conta que tal desenvolvimento é produzido na medida
em que as crianças têm uma participação ativa, de maneira comunitária, em todas aquelas
tarefas diárias que estão de alguma forma ligadas com linguagem escrita a qual considera
que as crianças adquirem mais habilidades e atitudes para ler e escrever, dependendo das
tarefas que são significativas para elas (GARCIA, 2001).
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PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
Podemos afirmar que a alfabetização
consiste num processo primordial na vida
do ser humano, desse modo, traduz-se num
eixo responsável pela inserção na vida e na
conquista de elementos que proporcionam
autonomia. Para que se possa inscrever é necessário que se tenha condições de pensar
nas coisas que existem, para tanto também é
preciso que se perceba o mundo ao qual está
inserido e saiba contextualizar aquilo que os
cerca, assim a escrita representa a linguagem
por meio da grafia
Desde muito cedo, a criança convive com
práticas de letramento – vê pessoas lendo
ou escrevendo, folheia gibis, revistas, livros,
identifica a escrita nas ruas, no comércio
– e, assim vai se familiarizando com as
práticas de leitura e de escrita; e também
desde muito cedo inicia seu processo de
alfabetização – observa textos escritos à
sua volta, e vai descobrindo o sistema de
escrita, reconhecendo algumas letras, algumas palavras (SOARES,2010, p. 17).

As atividades em torno do significado
encontrado pelos alunos e sua correspondência com o mundo faz parte dos conhecimentos prévios que chegam à escola juntamente
com suas crenças e anseios (LEFFA, 1996).
É necessária uma atenção aos elementos falados e escritos, pois dizem muito acerca das
visões de mundo, muito embora ele – o aluno
– ainda não saiba ler e escrever.
Desse modo, um aluno caracteriza-se
enquanto alfabetizado quando tem as potencialidades necessárias ao ler e escrever em
consonância às demandas que a escola e a
sociedade definem. Encenam nos meandros
educacionais alguns tipos de métodos de alfabetização, fundamentalmente exporemos
aqui dois deles que respectivamente serão os
métodos sintéticos e os métodos analíticos.
O primeiro caso, os elementos de partida serão palavras pequenas, sílabas, letras
e fonemas cuja codificação permita uma leitura e transcrição baseada na sonoridade –
como nichos de vocábulos – e nas unidades
gráficas, nas quais a percepção constituirá
fundamentalmente as premissas para a alfa-

betização, para as atividades motoras e consequentemente as habilidades auditivas.
Nessa perspectiva entendemos que
esse método privilegia o processo de decodificação, bem como a análise entre grafemas
e fonemas. Algumas limitações podem ser
apontadas nesse método, dentre as quais, a
falta de exploração entre as semelhanças e
diferenças, bem como entre a linguagem falada e escrita, o que descontextualiza a escrita
das necessidades cotidianas e dos usos no
contexto social.
No segundo caso, fazem uso de elementos que partem de uma unidade significante na
qual sentenças contos e palavras partindo de
uma análise do mundo real e da vida social
para as unidades linguísticas maiores. A memorização pode ser entendida como um fulcro
nesse método, ou seja, a escrita constitui objeto de memorização. “[...] capacidade mínima
de ler e escrever em uma determinada língua,
assim como também é uma direção para o
pensamento ou um modo de pensar o uso
da leitura e escrita no dia-a-dia.” (VENEZKY
apud HARRIS; HODGES, 1999, p. 153). Então,
palavras, grafemas, fonemas, são constituintes
de significado no processo de aprendizagem,
desde que memorizados, isso privilegia a compreensão e proporciona sentido à aprendizagem. Esse processo leva em conta as habilidades de alfabetização em conjunto com as
capacidades motoras, o que deixa evidente
que o processo de aprendizagem e construção
da leitura ocorre de maneira peculiar a cada
sujeito, em seu tempo, desse modo as etapas
pelas quais passará a criança dependerá muito de sua história particular
O método alfabético ou de soletração caracteriza-se pela aplicação através de uma
sequência fixa baseada nos estímulos auditivos e visuais, sendo a memorização o
único recurso didático utilizado, pois, de
acordo com Carvalho (2010, p.22), “[...]
o nome das letras é associado à forma
visual, as sílabas são aprendidas de cor
e com elas se formam palavras isoladas.
[...]”. Esse método tem como objetivo a
combinação entre letras e sons (ALMEIDA, 2008 apud FONTES e BENEVIDES,
2012, p. 3).
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Alfabetização inicial busca seu desenvolvimento desde a educação infantil para a ampliação da linguagem oral, que pode culminar
uma concepção tradicional, essa linguagem oral
e escrita representa dois aspectos relacionados,
em que o ensino é uma função exclusiva da
Escola e o contexto familiar favorece o desenvolvimento da alfabetização, tentando localizar
quais aspectos foram promissores quais não.
Ter “leitura” e escrita de materiais disponíveis em casa, mas não usá-los com seus filhos
representa uma condição estanque. Em relação
ao clima emocional, especialmente no que concerne às atitudes, crenças e práticas dos pais
para o desenvolvimento da alfabetização das
crianças, faz com que seja possível compreender as dinâmicas a serem abordadas para o
processo – seja o método sintético ou analítico.
E uma terceira suposição errada é que,
para adquirir leitura e escrita, é suficiente desenvolver a capacidade de decifrar palavras
em um texto, a necessidade de levar em conta todos os aspectos que eles intervêm na
educação durante os anos iniciais, e a importância deste para crianças em estágio formativo desenvolvem várias habilidades, aspectos
linguísticos e conceituais – incluindo pensamento crítico – necessário para a aquisição
da leitura e escrita. Atualmente, sabe-se que
as pessoas desenvolvem suas habilidades de
linguagem oral, de leitura e escrita através
de processos complexos, determinado pelo
uso que a cultura faz desses meios, isto é,
as habilidades linguísticas que as crianças
desenvolvem dentro e fora da escola,
[...] Pretendemos demonstrar que a aprendizagem da leitura, entendida como questionamento a respeito da natureza, função
e valor deste objeto cultural que é a escrita,
inicia-se muito antes do que a escola imagina, transcorrendo por insuspeitados caminhos. Que além dos métodos, dos manuais,
dos recursos didáticos, existe um sujeito
que busca a aquisição de conhecimento,
que se propõe problemas e trata de solucioná-los, segundo sua própria metodologia...
insistiremos sobre o que se segue: trata-se
de um sujeito que procura adquirir conhecimento, e não simplesmente de um sujeito
disposto ou mal disposto a adquirir uma técnica particular. Um sujeito que a psicologia
da lecto-escrita esqueceu [...], (FERREIRO;
TEBEROSKY, 1986, p. 11).

Em grande medida, eles serão apoiados
por comportamentos e práticas previamente
validados, tanto em seu contexto familiar quanto social, tudo exposto até agora implica que
esforços educativos devem ser feitos para dar
apoio às condições educativas e alfabetizadoras das crianças e grupos socioculturais, para
que eles alcancem maior desenvolvimento de
habilidades alfabetizadoras.
Para isso, é necessário considerar, que
as ciências no campo da alfabetização são
extremamente necessárias, mas são difíceis
de selecionar um método, pois trabalhamos
em meio a um construtivismo que esbarra em
tradicionalismos.

ESCOLA E FAMÍLIA NO PROCESSO DE
ENSINO
O contexto familiar aumenta a possibilidade de desenvolvimento da alfabetização
de três maneiras, através da interação, que
consiste nas experiências compartilhadas
pela criança com seus pais, irmãos e outras
pessoas no meio ambiente familiar, através
do ambiente físico, que inclui os materiais de
leitura e escrita disponíveis no lar e através
do clima emocional e motivacional, que inclui as relações entre as pessoas em casa,
principalmente aqueles que refletem dos pais
em relação à alfabetização e à aspirações em
relação ao desempenho de seus filhos,
Costuma-se dizer que a família educa e
a escola ensina, ou seja, à família cabe
oferecer à criança e ao adolescente a
pauta ética para a vida em sociedade e à
escola instruí-los, para que possam fazer
frente às exigências competitivas do mundo na luta pela sobrevivência. Talvez essa
seja uma concepção por demais simplista
para equacionar as relações entre a família e a escola em nossos dias, mas qualquer avanço na discussão de até onde
vai o papel da família e onde começa o
da escola nos conduziria a outro patamar
de considerações que extrapolam os limites da contestação à pergunta formulada
(OSÓRIO, 1996, p.82).
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Aos pais podemos afirmar que apoiar
o desenvolvimento cognitivo e linguístico na
primeira infância e sua pré-alfabetização pode
ser um verdadeiro desafio, uma vez que ao
acessar a educação nas séries iniciais as
perspectivas acumuladas na socialização incidem em habilidades suficientes ou em construção nesta área. Motivar famílias a participar
da aprendizagem e alfabetização pode representar uma tarefa difícil, especialmente em
contextos de vulnerabilidade social,
Há crianças que chegam à escola sabendo que a escrita serve para escrever coisas inteligentes, divertidas e importantes.
Essas são as que terminam de alfabetizar-se na escola, mas começaram a alfabetizar muito antes, através da possibilidade
de entrar em contato, de interagir com a
língua escrita. Há outras crianças que necessitam da escola para apropriar se da
escrita (FERREIRO, 1999, p.23).

As necessidades e interesses de famílias demonstra-se útil e prova a sensibilidade
cultural e linguística, bem como desenvolve
um senso de propriedade dentro das comunidades e grupos-alvo. A aprendizagem familiar supera, assim, as barreiras entre o lar,
a escola e a comunidade, quebra o determinismo intergeracional da sub-educação e do
analfabetismo e, assim, ajuda a enfrentar os
contínuos desafios da privação, desigualdade, pobreza e exclusão.
A participação familiar no processo de
alfabetização, portanto, engloba todas as atividades destinadas ao apoio das no desenvolvimento de um ambiente familiar estimulante
proporcionando a aquisição de habilidades
essenciais e a aprendizagem ao longo da
vida.

ALFABETIZAÇÃO, TÉCNICAS E O USO
DE CARTILHAS
O conceito de alfabetização sofreu diversas mudanças ao longo do tempo, da
mesma forma como as sociedades vêm se
transformando, as técnicas de aprendizagem
seguem as mesmas prerrogativas.
Os métodos de alfabetização foram aos
poucos sendo aperfeiçoados para responder
às demandas educacionais que vão surgindo
no campo da leitura e escrita. Para alguns
profissionais as técnicas tradicionais como
o uso de cartilhas não respondem mais às
necessidades educacionais, o que gera polêmica entre uma parcela dos alfabetizadores
(CESCA, 2004).
O desenvolvimento desde a educação
infantil compreende métodos que perpassam
as cartilhas, como exemplo das narrativas e
aptidões numéricas, além disso, algumas investigações de cunho fonológico desempenham um papel importante na aquisição de
leitura.
Este processo, também chamado de
consciência fonológica, refere-se à capacidade de a criança reconhecer e manipular sons
e palavras, ser capaz de identificar três tipos
de habilidades relacionadas ao processamento fonológico: sensibilidade fonológica, memória fonológica e a recuperação do léxico
fonológico armazenado.
Os autores destes estudos explicam que
os estágios iniciais da consciência fonológica contribuem para o estabelecimento
dos estágios iniciais do processo de leitura e estes, por sua vez, contribuem para
o desenvolvimento de habilidades fonológicas mais complexas. Desta forma, enquanto a consciência de alguns segmentos sonoros (supra fonêmicos) parecem
se desenvolver naturalmente, a consciência fonêmica parece exigir experiência
específica em atividades que possibilitam
a identificação da correspondência entre
os elementos fonêmicos da fala e os elementos gráficos da escrita (CUNHA; CAPELLINI, 2011, p.88).
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Há também um conjunto de evidências
que o nível de habilidades de leitura e de escrita está intimamente relacionado com variáveis como: quantidade e tipo de vocabulário,
grau de familiarização com diferentes estilos
conversação, nível de compreensão de linguagem falada e experiência na realização de
conexões nos usos e formas da linguagem.
Pode ser categoricamente declarado que
habilidades relacionadas à linguagem oral e
escrita, que pode ser adquirida em etapas e
estágios iniciais do desenvolvimento psicológico, vão assumir a vida escolar das crianças.
Lagoa (1990) assevera que o conceito
de alfabetização está relacionado a capacidade compreender e produzir significado de
forma basilar aos fenômenos vividos em sociedade, ou seja na vida cotidiana. Desse modo a
concepção em questão nos leva a compreender que a premissa que determina a condição
de alfabetizado está relacionada à produção e
compreensão de pequenos textos,
Houve um tempo que era apenas passar
os rudimentos da língua para outra pessoa. Aquele que conhecia esses códigos
era considerado alfabetizado. Hoje podemos dizer que o indivíduo que possui o
domínio do código e realiza a tarefa de
codificar/decodificar é considerado como
alfabetizado (LAGOA, 1990, p. 34).

Em suma, a perspectiva da alfabetização
nos anos iniciais que, desde cedo, as crianças
adquirem – no campo do conhecimento sobre
vários aspectos da linguagem oral e escrita –
é necessário para uma posterior aquisição de
escrita convencional e habilidades de leitura.
Entre as habilidades e conhecimentos que estão localizados como parte do desenvolvimento escolar pode incluir: educação fonológica
uso de vocabulário amplo variados, domínio
de várias funções sociais da linguagem como
a descrição (de objetos, pessoas, lugares e
eventos), as habilidades conversacionais, narrativas, identificação e interpretação de imagens e símbolos, a identificação de elementos
relacionados com a maneira em que o alfabetização (aspectos convencionais), bem como
suas funções sociais e seus relacionamentos
com a linguagem oral constituem o sentido da
dinâmica de vida (GOULEMOT, 1996).

De acordo com Lajolo (1996), há elementos que são indispensáveis no processo
de aquisição de habilidades de leitura, dentre
os dispositivos que devem ser adotados com
muito cuidado está o livro didático. Geralmente mais eficazes são programas instrucionais
usados de modo sistemático e estruturados,
que promovem a aquisição de consciência fonológica, conceitos básicos sobre o alfabeto,
a linguagem, bem como realizar atividades de
leitura contextualizada.

ALFABETIZAÇÃO E SEU
DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL
Estudos sobre a influência da alfabetização inicial em particular, no que tange o interesse para o desenvolvimento de habilidades
de crianças é que pais e professores realizam
uma série de atividades, para promover aquisição e melhoria dos avanços cognitivos.
Entre as atividades mais importantes
está a chamada leitura compartilhada (também referido como leitura conjunta e contextualizada) de histórias, bem como jogos verbais e exploração de materiais escritos sob a
forma conjunto e interativo onde os adultos e
as crianças participam.
A leitura de histórias deve incluir interações participativas, por sua vez, devem ser
direcionadas para que o aluno encaminhe
sua atenção às palavras, às imagens, a compreensão, as convenções da linguagem escrita e as relações entre a linguagem oral. O
propósito deste contexto interativo não deve
ser focar apenas na leitura de histórias por
parte do adulto, mas também é importante
envolver os participantes alvo – as crianças
em formação – num diálogo relacionado com
o fato de que os alunos desenvolvem com
isso melhores habilidades.
A leitura conjunta implica o desenvolvimento de certas estratégias ou habilidades de
interação, para que todas as oportunidades
de comunicação oferecidas pela narração de
uma história possam agregar valor de vida e
visão de mundo. Para isso, o professor pode
questionar, conversar, esclarecer e resolver
dúvidas de crianças, relacionado com a própria história e experiências de vida.
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Objetivos semelhantes são percebidos com atividades lúdicas com fantoches
e brinquedos, bem como a interação com
materiais escritos, desde que eles permitam
que as crianças recebam informações sobre
o significado de algum material impresso ou
desenho, bem como conversas e jogos verbais. A importância das atividades interativas,
não reside apenas no fato que incentivam o
desenvolvimento da alfabetização inicial, elas
também podem gerar interesse para a informação escrita, e, portanto, a motivação no
tocante ao ato de aprender a ler e escrever
para si.
O oposto ocorre quando as crianças
não participam de atividades de alfabetização em suas casas ou na pré-escola, o que é
característico de populações com baixo nível
sociocultural.
As possibilidades cognitivas nos igualam enquanto espécie humana, mas as
condições sociais revelam discrepâncias
que nos colocam em mundos totalmente
diferentes. O meio classificatório que estratifica pela posição econômica, cultural,
social, também rotula, impedindo alguns
de serem o que outros já estão aumentando distâncias e restringindo oportunidades. Assim, entre o caviar e o lixo, entre
a grife e o farrapo, entre o bilíngue “sic”
e o analfabeto, circula o cidadão brasileiro “amparado” por uma constituição que
“garante igualdade” de direitos e deveres
(FERRONATO, 2005, p. 18).

Embora este seja um atributo perfeitamente legítimo (e mesmo desejável) direcionar a ênfase do os propósitos tipicamente
escolares mascaram o alcance da conquista
da escrita, tornando-a artificial e muitas vezes
desprovida de significado ou motivação.
Em contraste, quando juntos com a
dimensão instrumental da linguagem, atribuímos o escrever à condição de conhecimento legítimo, a alfabetização deixa de ser uma
etapa inicial e preparatória da escolarização e
definitivamente se aproxima da vida verdadeiramente educacional. O conjunto de práticas
sociais que a escrita manifesta na plenitude
do seu potencial, nem sempre se faz acessível a todos no processo de ler e escrever,
pois as práticas de alfabetização, superando
o âmbito estritamente educativo têm um significado político. No contexto de nossa sociedade, a alfabetização está dando voz ao
assunto, além de fornecer meios críticos de
participação social.
Como uma construção sublime da humanidade, a relevância e a vitalidade da linguagem escrita é transparente em múltiplos
usos, gêneros e funções: comunicação, documento, previsão, diagnóstico, relatório, notícias, ajudam à memória – diversão, tradução,
reivindicação, informação, etc. É nesse sentido que podemos afirmar que a alfabetização,
mais do que uma simples técnica de associação de letras e palavras, destaca-se por seu
enorme potencial educativo.

Famílias de baixo nível sociocultural
tendem a ter poucas oportunidades ambientais para o desenvolvimento da alfabetização
precoce e isso geralmente está associado a
dificuldades no desenvolvimento da leitura e
escrita por parte de crianças criadas nesses
ambientes, nesse sentido a atenção especial
aos sujeitos em vulnerabilidade social é fundamental.
As escolas muitas vezes ensinam uma
escrita intimamente ligada à vida do estudante: ler para aprender e escrever para verificar
a aprendizagem, em outros casos pouco atuam enquanto elemento de identificação, o que
pode causar incompreensões.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Buscamos por meio deste trabalho delinear nuances acerca de contribuições que podem ser encontradas no processo de alfabetização, acreditamos que por meio de subsídios
bem selecionados os alunos conseguirão desenvolver as técnicas leitoras e escritoras. Para
tanto, enfatizamos que a alfabetização inicial permite o desenvolvimento da educação infantil
no tocante a inserção dos sujeitos em meandros antes inacessíveis. Partimos da premissa
de que a linguagem pode combinar uma concepção tradicional, mas a linguagem oral e a
linguagem escrita representam dois aspectos não relacionados, na qual a função de ensinar
torna-se tarefa da Escola em conjunto com o contexto familiar favorecendo o desenvolvimento
da alfabetização.
A participação ativa no processo permite que as ações desenvolvidas tenham significado, pois hão de partir dos conhecimentos acumulados pelos alunos antes do início do
processo de alfabetização, assim sendo, as preocupações do educador deverão nortear as
noções de mundo do educando, levando-o a selecionar as informações, construir símbolos e
reproduzir códigos da linguagem escrita.
A alfabetização, desse modo, pressupõe que, para adquirir leitura e escrita, é necessário
desenvolver a capacidade de decifrar palavras em textos, signos e vocábulos, a necessidade
de levar em conta todos os aspectos intervêm na educação durante os anos iniciais, a importância desse processo para as crianças em estágio formativo agrega inúmeras habilidades, os
aspectos conceituais adiciona ao universo o pensamento crítico necessário para a aquisição
da leitura de mundo. Atualmente, sabe-se que as pessoas desenvolvem suas habilidades de
linguagem oral, de leitura e escrita através de processos complexos, a cultura faz referência a
esses meios, ou seja, as habilidades linguísticas que as crianças desenvolvem dentro e fora
da escola estão relacionadas a um estágio fundamental ao desenvolvimento da escrita.
O meio onde se desenvolvem as vivências das crianças diz respeito intrínseco ao modo
como se desenvolvem os avanços no campo da alfabetização, os impulsos advindos da
família e comunidade podem ser fundamentais ao processo de desenvolvimento. Enquanto
a leitura de histórias partindo das famílias incluem e incrementam relações participativas e
interações direcionadas para o desenvolvimento das crianças, sua atenção com a palavras,
as imagens e a escrita criam relações fundamentais entre a linguagem oral e a transmissão
escrita. Nesse contexto interativo é importante o envolvimento dos participantes num diálogo
constante relacionando as necessidades de comunicação e as dinâmicas do mundo que os
alunos se identificam.
Considerar os processos cognitivos da linguagem escrita busca uma sintonia na relação
ensino-aprendizagem, o que significa colocar o aluno como centro da prática pedagógica.
Assim, para evitar um diálogo sem resultado na sala de aula – ciclo vicioso mais típico do
fracasso escolar – o professor deve intervir desde os primeiros dias da escolaridade, sondando os saberes constituintes do sujeito da construção cognitiva. Isso significa que, em vez de
inculcar informações e controlar sua evolução – como no método
de ensino tradicional – cabe ao professor despertar interesses,
fomentar uma atitude reflexiva, apoiar o desenvolvimento, estimular o ambiente rico em experiências ou interações e promover
ações pedagógicas que facilitem a elaboração de novas ideias,
concepções e hipóteses educativas.
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INCLUSÃO SOCIAL NA ESCOLA

RESUMO: O presente trabalho trata do processo de inclusão de alunos com deficiência nas escolas
de ensino regular. Estabelece uma reformulação e inovação em todo o seu sistema, com táticas
de instrução que permitam acolher a todos os indivíduos. O objetivo desta pesquisa consiste em
compreender o processo atual de inclusão social nas escolas baseado em pesquisas bibliográficas.
Buscou-se conhecer como está o processo de inclusão escolar, avaliar como o poder público
vem estabelecendo e aplicando a inclusão social nas escolas. O trabalho desenvolvido foi um
estudo exploratório. Para a execução desta pesquisa bibliográfica sobre a inclusão social na
escola foi realizado um levantamento de referências teóricas já analisadas e publicadas por meio
de livros, artigos científicos, teses e dissertações nos últimos cinco anos. Esta pesquisa teve
como aportes os trabalhos de Mantoan (2003), Neto et al. (2018); Nascimento (2014) e Souza
(2013), entre outros que abordam as temáticas sobre a inclusão social na escola em questão
discutido neste artigo. Com este estudo, verificamos a complexidade do procedimento de inclusão,
que é abordado e averiguado de forma variada. Constatamos que é grande a possibilidade de
inclusão. Compreendemos que há um longo caminho pela frente para que a inclusão escolar
seja completa e não necessitamos ir muito longe, basta ver ao nosso redor, que imediatamente
veremos um amplo caminho para estabelecermos uma sociedade inclusiva. Não é uma tarefa
simples, contudo é possível.

Palavras-chave: Inclusão escolar; Educação inclusiva; Integração.
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INTRODUÇÃO

A

escola moderna teve seu planejamento voltado para o atendimento de um certo
perfil de estudante, contudo, atualmente, a demanda é diferente: existem alunos
que requerem um cuidado maior. Tal questão estabelece da instituição uma reformulação e inovação em todo o seu sistema, com táticas de instrução que permitam acolher
a todos os indivíduos. (Neto et al. 2018)
A educação inclusiva apresenta consigo uma alteração dos valores da educação habitual, o que provoca o desenvolvimento de novas políticas e reorganização da educação.
Com isso, é imprescindível uma transformação da norma educacional, ainda característico,
direcionado para receber crianças dentro de um padrão de normalidade instituído de acordo
com a história (NETO et al. 2018).
De que maneira garantir a entrada e a continuação de todos na escola, abrangendo os
educandos com deficiências, e como tornar a nossa escola excludente, discriminatória, numa
escola inclusiva?
Como aponta Nascimento (2014), o fato de muitas instituições ainda não garantirem
uma educação de qualidade e ter uma prática que mais exclui do que inclusiva é preocupante. A maioria das escolas não proporcionam condições estruturais e didático-pedagógicas
suficientes para o atendimento de todas as crianças, além de discriminarem também os marginalizados. É necessário modificá- las, e esta alteração depende de cada um, da coletividade
em geral e especialmente dos educadores, uma vez que é um passo imprescindível para que
os estudantes sejam recepcionados em sala de aula.
Odom e Diamond (1998, p. 5) destacam, entretanto, que “não há uma significação
comum sobre inclusão, existindo uma enorme variedade de pessoas que a chamam como
seguridade de direitos”. Presente nos jornais, outdoors, encontros científicos, nos diálogos
informais, na política. Expressa-se sobre a inclusão social, digital, cultural, econômica, escolar,
desinstitucionalização, dentre outras.
Mediante a época presente e confusão sobre assunto, no qual se encontra imersa em
incongruências e desordens, carecido de sua história, pelas inúmeros aspectos, pelos distintos interlocutores e instituições enredados, o objetivo deste trabalho busca compreender o
processo atual de inclusão social nas escolas baseado em pesquisas bibliográficas. Buscou-se conhecer como está o processo de inclusão escolar, avaliar como o poder público vem
estabelecendo e aplicando a inclusão social nas escolas.
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PROCESSO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E
INCLUSÃO ESCOLAR
A Educação Inclusiva é a alteração para
uma coletividade inclusiva, um procedimento
em que se desenvolve a informação de todos
os educandos nas instituições de ensino regular. Refere-se a uma reorganização da cultura, do exercício e das políticas vivenciadas
nos colégios, de forma que estas retribuam à
heterogeneidade dos alunos. É um processo
humanístico, democrático, que compreende o
sujeito e suas particularidades, tendo como finalidades o desenvolvimento, o contentamento individual e a introdução social de todos:
A educação inclusiva pode ser definida
como a prática da inclusão de todos –
independentemente de seu talento, deficiência, origem socioeconômica ou cultural
– em escolas e salas de aula provedoras,
onde as necessidades desses alunos sejam satisfeitas (STAINBACK; STAINBACK,
1999, p. 21).

Segundo Montoan (2006, p. 19), “educação inclusiva pode ser definida como a prática da inclusão de todos independente de
seu talento, deficiência, origem socioeconômica ou cultural, em escolas e salas de aula
onde as necessidades desses alunos sejam
satisfeitas”,
A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores
indissociáveis, e que avança em relação à
ideia de equidade formal ao contextualizar
as circunstâncias históricas da produção
da exclusão dentro e fora da escola (BRASIL, 2008, p. 1).

No período de 1990 fortalecia cada vez
mais o conceito de Educação Inclusiva para
estudantes com Deficiência. Com a sugestão
de emprego prático ao campo da educação
por meio de um movimento mundial, designado “Inclusão Social”, aparece o termo “Educação Inclusiva”. De acordo com Nascimento
(2014, p. 18), “o movimento pela Educação
Inclusiva significa uma crítica às práticas marginalizantes encontradas no passado, inclusive as da própria Educação Especial”.

O Ensino Inclusivo tem por sugestão a
instrução de todos os alunos em um mesmo ambiente, tornando-os apropriados para
o convívio em coletivo por meio do ambiente
escolar, segundo assegura Mantoan (2003,
p. 33), “incluir é não deixar ninguém de fora
da escola comum, ou seja, ensinar a todas as
crianças indistintamente”.
Buscando compreender e atender as
necessidades educativas especiais de todos
os sujeitos-alunos em turmas de apresentações comuns, em um princípio aceitável de
ensino, de maneira a gerar a aprendizagem
e crescimento pessoal de todos. A Educação
Inclusiva se conforma na diversidade intrínseca à espécie humana. Prática pedagógica grupal, multifacetada, diligente e flexível
demanda alterações significativas na composição e no funcionamento das escolas, na
concepção humana dos educadores e nas
afinidades família-escola:
Educação Inclusiva não consiste apenas
em matricular o aluno com deficiência
em escola ou turma regular como um
espaço de convivência para desenvolver
sua ‘socialização’. A inclusão escolar só
é significativa se proporcionar o ingresso e permanência do aluno na escola
com aproveitamento acadêmico, e isso
só ocorrerá a partir da atenção às suas
peculiaridades de aprendizagem e desenvolvimento (GLAT; PLETSCH; FONTES,
2007, p. 344).

De acordo com Carvalho (2007), a Educação Inclusiva pode ser conceituada como a
arte da inclusão de todos, independentemente de sua aptidão, deficiência, procedência
socioeconômica ou cultural. A sugestão de
Educação Inclusiva exprime uma vontade antiga, se devidamente incluída como educação
de excelente propriedade para todos e com
todos, procurando meios e modos de retirar
barreiras para aprendizagem e para a participação dos principiantes, indistintamente.
Conforme diz Cunha (2015, p. 63), a aprendizagem não deve ser misturada com os
procedimentos naturais de desenvolvimento
humano, uma vez que ela abrange um indivíduo nas mais distintas fases da vida, isto é,
quando se instruir-se algo não se esquece:
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Educação Inclusiva significa pensar uma
escola em que é possível o acesso e a
permanência de todos os alunos, e onde
os mecanismos de seleção e discriminação, até então utilizados, são substituídos
por procedimentos de identificação e remoção das barreiras para a aprendizagem (BLANCO, 2003, p. 16).

Mantoan (2003) volta-se para premência de reconhecer e dar valor as contestações no método de abordagem do conteúdo
acadêmico e científico na conjuntura escolar
inclusiva.
Para tal, o projeto educativo carece investir na constituição humana, em toda a sua
dimensão; a sociedade escolar precisa ser
protagonista de atitudes de cooperação e solidariedade; e os educadores devem estar em
constante aperfeiçoamento das suas práticas
a fim de que as escolas supram as necessidades de cada um de seus alunos, em suas especificidades, para mais adiante da educação
especial. Para a estudiosa, escolas inclusivas
são ambientes educativos que:
[...] ensinam-se os alunos a valorizar a
diferença pela convivência com seus pares, pelo exemplo dos professores, pelo
ensino ministrado nas salas de aula, pelo
clima sócio afetivo das relações estabelecidas em toda a comunidade escolar sem tensões competitivas, mas com espírito solidário, participativo. Escolas assim
concebidas não excluem nenhum aluno
de suas classes, de seus programas, de
suas aulas, das atividades e do convívio
escolar mais amplo. São contextos educacionais em que todos os alunos têm
possibilidade de aprender, frequentando
uma mesma e única turma (MANTOAN,
2003, p. 35).

INCLUSÃO ESCOLAR
O Parâmetro Curricular Nacional (PCN)
- adequações curriculares estratégias para a
educação de estudantes com necessidades
educacionais especiais (1998, p. 23),
Preconizam a atenção à diversidade
da comunidade escolar e baseiam-se
no pressuposto de que a realização de
adaptações curriculares pode atender a
necessidades particulares de aprendizagem dos alunos. Consideram que a atenção à diversidade deve se concretizar em
medidas que levam em conta não só as
capacidades intelectuais e os conhecimentos dos alunos, mas, também, seus
interesses e motivações (BRASIL, 1998).

A inclusão escolar é um desafio vindouro
que precisamos construir e que procura uma
aprendizagem conjunta entre todas as crianças
sem considerar as diferenças entre elas. Com
isso, refletir na escola democrática é ponderar
uma ordem social que permite isso.
A escola que desejamos construir para
a nossa sociedade precisa estar voltada para
a uniformidade, onde a inserção seja um elemento para a constituição de um mundo diversificado. De acordo com Mader (1997, p. 47)
“um novo paradigma está nascendo, um paradigma que considera a diferença como algo
inerente na relação entre os seres humanos.
Cada vez mais a diversidade está sendo vista
como algo natural”. É imaginável articular esse
paradigma entre a escola e a sociedade; é presumível pautar ao mundo em que convivemos.
As atividades didático-pedagógico em
sala de aula, com o corriqueiro e o peculiar
entre a diferença que distingue o ser humano,
compõe o finalidade da inclusão escolar que
[...] postula uma reestruturação do sistema educacional, ou seja, uma mudança
estrutural no ensino regular, cujo objetivo
é fazer com que a escola se torne inclusiva, um espaço democrático e competente
para trabalhar com todos os educandos,
sem distinção de raça, classe, gênero ou
características pessoais, baseando-se no
princípio de que a diversidade deve não
só ser aceita como desejada (BRASIL,
2001, p. 40).
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Neste mesmo significado, Mantoan
(2003, p. 19) assegura que o mais relevante
na consideração de inclusão escolar é que
“todos os alunos, sem exceção, devem frequentar as salas de aula do ensino regular”.
Neto et al. (2018) relata que a escola é um
local multicultural, diversificado, que acolhe um
público com fins, sistema de ideias e precisões
distintas. Por fim, essa é uma particularidade
própria, que abriga indivíduos com aparências
múltiplas, sejam religiosos, políticos, sociais, entre muitos outros. A escola é responsável pela
mudança do ser humano, o que obedece a um
conjunto de modificações comportamentais
que se tem por aprendizagem.
Quando falamos de alunos com deficiência, é necessário compreender que a metodologia de aprendizagem é notável dentro do
ambiente escolar regular e transformar o pensamento excludente de que esses estudantes
não são capazes de aprender, habituar-se e
estudar com os demais. É na instituição de
ensino que este procedimento de transformação ocorre de maneira contínua (depois da
família), é neste ambiente único que os indivíduos são capazes de assimilar conteúdos,
gerar interação e edificar informações:
Ainda há profissionais que acreditam que
a presença dos alunos com deficiência
quebra a rotina da escola. Por isso, temos
que pensar em uma inclusão que afaste o
pensamento de fracasso, assumindo posturas de novos ensinos e novas aprendizagens. Isso consiste em uma renovação
da escola (CUNHA, 2015, p. 71).

Não podemos dizer unicamente em inclusão escolar de maneira passional, mas precisamos fazer o debate conforme a visão de
quem faz a escola, sejam educadores, coordenadores, diretores, porteiros, dentre outros. Não
necessariamente o aluno realiza matrícula por
força da lei em uma classe de ensino regular,
visto que é de fundamental relevância um grupo
preparado para que a inclusão se concretize.
Segundo Cunha (2015, p. 69), “incluir é muito
mais que inserir''. Além de tudo, é preciso dar
condições de permanência e possibilidade de
desenvolvimento da aprendizagem, maximizando, assim, suas potencialidades”, ou seja,

É necessário que essa discussão se estenda para que não só os intelectuais e
especialistas saibam que os indivíduos
com necessidades educacionais especiais têm potencialidades, inteligência,
sentimentos, direito à dignidade, mas
também que eles têm direito à vida, em
todos os seus aspectos, apesar das limitações que possam ter. Todos nós temos
limitações; é preciso apenas respeitá-las
(SOUZA, 2013, p. 162).

A inclusão escolar perpassa pelas diferentes dimensões humanas, sociais e políticas, e chega gradualmente se ampliando
na sociedade contemporânea, de maneira a
auxiliar no desenvolvimento dos indivíduos
em geral, de forma a colaborar para a reestruturação de práticas e atuações cada ainda
mais inclusivas e sem preconceitos,
O conceito de Inclusão no âmbito específico da Educação implica, antes de mais,
rejeitar por princípio a exclusão (presencial ou acadêmica) de qualquer aluno da
comunidade escolar. Para isso, a escola que pretende seguir uma política de
Educação Inclusiva (EI), desenvolver políticas, culturas e práticas que valorizam
o contributo activo de cada aluno para a
construção de um conhecimento construído e partilhado e, dessa forma, atingir a
qualidade académica e sociocultural sem
discriminação (RODRIGUES, 2006, p. 2).

Em concordância com Lima (2006), tal
inclusão é a forma ideal de assegurar igualdade de chances e admitir que alunos com deficiência possam relacionar-se com outros e
constituir trocas para edificar uma sociedade
mais igualitária e consciente da necessidade
de inclusão.
Nessa analogia, todos crescem, uma
vez que são necessários modelos que superem fraquezas e acordem potencialidades; a
equidade nos relacionamentos aceita trocas
e não estagnou o crescimento. Dentro de um
extenso projeto de educação, os princípios da
inclusão estão além de inserir crianças com
deficiência na rede regular de ensino.
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Neto et al (2018) afirma que a inclusão escolar não é uma tarefa fácil. Estamos
a discutir importâncias e preconceitos que
estão aprofundados em nossa cultura, mas
permanecemos no caminho para conseguir
a inclusão plena, já que é indispensável uma
reestruturação progressiva e uma mudança
do pensar a escola.
Silva e Panarotto (2014), relatam que o
caminho da inclusão é longo, e apenas terá
resultado se todos obterem a visão da pessoa
com deficiência com os olhos de quem não
vê a inaptidão, mas sim a probabilidade dela
estar junto de pessoas faladas normais. De
maneira a abraçar a causa da inclusão, distintas entidades e escolas inseriram programas
de atos inclusivos, e assumiram o acordo em
atender às suas preces, por averiguar que todos unificam uma sociedade que reflete a exclusão dos que equivocadamente são acatados fora dos padrões estabelecidos por esta
sociedade. Na opinião de Guijarro (2005, p.
125) Inclusão é um movimento aberto, dessemelhante de integração que neste caso
constitui apoiar os alunos com deficiência
na escola regular, na inclusão o enfoque é
a transformação da educação comum para
eliminar as barreiras que restringem o aprendizado e a participação destes alunos na escola. Ultimamente se utiliza também o termo
educação especial, que de acordo com Rodrigues (2006, p. 213) é aquela que faz parte da
educação básica, sendo uma das encargos
da escola se preparar de modo que admita
aos alunos a aprendizagem de conteúdos exclusivos de cada nível educativo.
Pacheco et al. (2007, p. 106) propõem
um projeto de melhoramento da aptidão dos
educadores quanto à inclusão, um estudo de
caso de diversas escolas em quatro países
europeus (Áustria, Islândia, Portugal e Espanha) entre 1998 e 2001; as escolas selecionadas ofereceram esforços diferenciados e
práticas exemplares de educação inclusiva;
as conclusões foram empregadas como base
para registrar um guia sobre práticas úteis
para a educação escolar inclusiva.

citar os profissionais para o atendimento desses alunos é etapa fundamental para que a inclusão aconteça na prática e não se vire mais
um fator de exclusão ou marginalização caso
não seja trabalhado de acordo. Querendo ou
não, a entrada de um aluno com deficiência
na sala de aula é uma exposição e o profissional carece estar preparado para lidar com
o desigual, pois o desconhecido pode causar
medo e com isso, muitas vezes, o desamparo
de muitas práticas que poderiam atender de
modo pleno a sociedade.
Segundo Mittler (2003, p. 159):
Quanto à formação de professores para
inclusão escolar entendemos que inicialmente se faz necessário desconstruir algumas concepções tais como a ideia de
que a escola inclusiva requer muito treinamento e só é possível concretizá-la com
especialistas em educação especial; a
ideia de que somente turmas homogêneas de alunos garantem o desenvolvimento
de um bom trabalho, como se todos os
alunos assimilassem da mesma forma e
numa proporção o que lhes foi repassado, e finalmente, a ideia de que o domínio da teoria precede a prática como se
formação a priori, sem conhecer o aluno
concreto e real, assegura ao professor facilidades para o trabalho (MITTLER, 2003,
p. 159).

A LEGISLAÇÃO E O PROCESSO DE
INCLUSÃO NAS ESCOLAS
A Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de
2001, que aprova o Plano Nacional de Educação. O capítulo 8 do PNE é destinado à
Educação Especial. Este documento apresenta um diagnóstico e traça as diretrizes, alvos
e metas para os próximos 10 anos. Conforme
o PNE, a oferta de educação especial poderá ser efetivada de três modos: participação
nas classes comuns, sala especial e escola
especial. Sendo que, as classes e escolas
especiais precisam ser apenas para aqueles
que verdadeiramente não puderem ser atendidas nas salas convencionais. Dessa maneira,
a matrícula destes alunos vem crescendo a
olhos vistos entre 1998 até a data de hoje.
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Para dar força a educação inclusiva, se
faz necessário reconhecer as legislações que
normatizam sua efetivação. Isto não quer dizer
que a inserção de todos nos diversos setores
da sociedade seja prática corrente ou de uma
realidade já dada. As políticas públicas
de atenção a este segmento, geralmente, estão circunscritas ao tripé educação, saúde e
assistência social, sendo que os demais aspectos costumam ser negligenciados. A política nacional de educação especial no ponto de
vista da educação inclusiva vigente destaca
em seu documento que o movimento mundial
pela educação inclusiva é uma ação política,
cultural, social e pedagógica, desencadeada
em defesa do direito de todos os alunos de
estarem juntos, estudando e compartilhando,
sem nenhum tipo de discriminação.
De acordo com os princípios e garantias
constitucionais, nenhum ser humano pode ser
excluído. Assim, quando a Constituição Federal (2000, art. 205, p. 117), assegura a educação para todos, significa que é para todos
mesmo, em um mesmo ambiente e necessita ser o mais diversificado presumível, como
maneira de atingir ao pleno desenvolvimento
humano e o preparo para a cidadania,
Modalidade da educação escolar; processo educacional definido em uma proposta pedagógica, assegurando um conjunto de recursos e serviços educacionais
especiais, organizados institucionalmente
para apoiar, complementar, suplementar
e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a
garantir a educação escolar e promover
o desenvolvimento das potencialidades
dos educandos que apresentam necessidades educacionais especiais, em todas
as etapas e modalidades da educação
básica (BRASIL, 1994, p. 17).

A escola historicamente se diferenciou
pela visão da educação que delimita a escolarização como privilégio de um grupo, uma
exclusão que foi legitimada nas políticas e
práticas educacionais reprodutoras da ordem
social. Por meio do processo de democratização da escola demonstrar o paradoxo inclusão/exclusão quando os sistemas de ensino
universalizam o acesso, mas permanecem excluindo indivíduos e grupos considerados fora
dos padrões homogeneizadores da escola.
Assim, sob formas distintas, a exclusão tem
mostrado características comuns nos processos de segregação e integração, que pressupõem a seleção, naturalizando o fracasso
escolar (BRASIL, 2008, p. 01).

REGULAMENTAÇÃO DA INCLUSÃO
ESCOLAR
Em seu livro, SASSAKI (1998), apresenta o conceito de educação inclusiva como
um procedimento que acontece em escolas
de qualquer nível, dispostas a adequar um
ensino de qualidade a todos os estudantes,
independente de seus estilos de aprendizagem, inteligências, características pessoais
e necessidades corriqueiras ou especiais. A
inclusão escolar é um modelo de inserção,
onde a escola comum clássica é transformada para se tornar adequado ao acolhimento
de qualquer educando e assegurar-lhe uma
ensino de qualidade. Na inclusão, as pessoas com deficiência aprendem na escola que
cursaram se não fossem deficientes.
Em acordo com a Convenção de Guatemala (1999):
O termo "deficiência" significa uma restrição física, mental ou sensorial, de natureza permanente ou transitória, que limita a
capacidade de exercer uma ou mais atividades essenciais da vida diária, causada
ou agravada pelo ambiente econômico e
social (BRASIL, 2001).
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Ao levar isso em conta, a Política Nacional de Educação Especial na Expectativa
da Educação Inclusiva considera o indivíduo
com deficiência aquele que tem dificuldades
de natureza mental, física ou sensorial de extenso prazo, que podem ter restrita sua participação plena e efetiva na coletividade e na
escola. Na expectativa da inclusão escolar,
a educação especial passa a ser um componente da proposta pedagógica da escola
regular, garantindo o acolhimento aos estudantes com deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento e elevadas habilidades
ou superdotação (BRASIL, 2008).
A educação especial adveio por transformações ao decorrer de seu caminho. Primeiramente, existiu a etapa da exclusão do seu
público-alvo de qualquer tipo de escolarização.
Em seguida, veio a fase da segregação, onde
esse público começou a visitar instituições estigmatizadas com um sistema equivalente à
educação básica e, por fim, a fase da inclusão,
onde a escolarização do educando passou a
ocorrer na oportuna rede regular de educação,
ocorrendo a ser considerada, além de educação especial, também inclusiva. Aparece então
a precisão de um novo jeito de planejar, a fim
de acolher essas pessoas que até então estavam privadas do ambiente escolar (TANNÚSVALADÃO; MENDES, 2018).
A inclusão escolar começou a ter máxima importância no panorama da educação
brasileira a partir do ano de 2009, quando foram alterados os dispositivos normativos que
advieram a decretar que as redes de ensino
constituíssem a escolarização dos educandos
com deficiência nos ambientes regulares do
ensino comum. A disparidade existente na instituição escolar admira uma extensa grandeza
de particularidades. Necessidades educacionais podem ser identificadas em distintas circunstâncias representativas de problemas de
aprendizagem, como consequência de categorias individuais, econômicas ou socioculturais dos estudantes. (BRASIL, 2009).
O início que orienta a regulamentação da
educação inclusiva é o de que escolas precisam adaptar-se às crianças independente de
suas condições físicas, intelectuais, sociais,

emocionais, linguísticas ou outras. Essas categorias geram desafios diversos aos sistemas
escolares. O termo "necessidades educacionais especiais" refere-se a todos aqueles cujas
necessidades educacionais especiais se originam em função de deficiências ou dificuldades
de aprendizagem” (UNESCO, 1994).
O procedimento de adequação da rede
de ensino à proposta de inclusão é de tal
maneira complexo, uma vez que abarca um
país com amplas diferenças regionais e também por motivar que sejam constituídas novas maneira de concepção acerca da deficiência, dos processos avaliativos, da busca
de harmonia entre serviços que garantam a
participação social e a aprendizagem.
As políticas de inclusão escolar no país
têm mostrado que as mudanças acontecem
de maneira progressiva e que, na esfera dos
serviços educacionais, se deixa de valorizar
aqueles de caráter exclusivo — classes especiais e escolas especiais — para investir em
outros que se mostram integrados à escola
de ensino comum, como as salas de recursos
(DELEVATI et al., 2018).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O trabalho desenvolvido foi um estudo
exploratório. Para a execução desta pesquisa
bibliográfica sobre a inclusão social na escola
foi realizado um levantamento de referências
teóricas já analisadas e publicadas por meio
de livros, artigos científicos, teses e dissertações nos últimos cinco anos. Esta pesquisa
que como aportes os trabalhos de Neto et al.
(2018); Nascimento (2014), Mantoan (2003)
e Souza (2013), entre outros que abordam as
temáticas sobre a inclusão social na escola
em questão discutido neste artigo.
No desenvolvimento da pesquisa foram
analisados alguns artigos, teses e outros trabalhos científicos que tratam e apresentam
reflexões, sugestões que podem contribuir
para uma maior compreensão da temática
do artigo sobre a inclusão social na escola e
como ela vem sendo desenvolvida.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com este estudo, verificamos a complexidade do procedimento de inclusão, que é abordado e averiguado de forma variada. Devido a existência de inúmeros sentidos aceitáveis para
a palavra “inclusão” o que colabora para essa disparidade. Ainda existe um número baixo de
publicações, embora há um crescente investimento em discussão contemplando uma vasta
literatura pertinente à prática da inclusão.
Pelo fato da sociedade ser considerada efetivamente democrática, em que a igualdade
de direitos, todos precisam ter uma vida decente, é primordial tornar o processo de inclusão
escolar uma realidade. No processo democrático, o direito de todos é assegurado, não da
maioria da sociedade.
O processo de educação deve começar inicialmente pela família, existindo ou não indivíduos com necessidades educativas especiais. O processo educativo nas redes escolares,
e que ela esteja devidamente preparada para o acolhimento destes indivíduos que a cada
dia cresce em nosso meio e para que este acolhimento não seja somente ele estar presente,
mas sentir se parte da comunidade escolar como uma pessoa que possa realizar a diferença,
com todas as suas diferenças.
A possibilidade de inclusão é grande. Ainda que seja extenso o caminho frente a inclusão
escolar para que ela seja plena não necessitamos ir muito longe, basta ver ao nosso redor,
que logo notamos um grande percurso para construção de uma sociedade inclusiva.
Quando realmente ocorre a inclusão de todas as pessoas, podemos falar que progredimos muito na transformação da mentalidade da sociedade. Mesmo que essa não seja uma
tarefa muito simples, no entanto a mesma é possível. Precisamos defender a causa e avançarmos em frente para que tal cidadania verdadeiramente ocorra.
Resumidamente o processo de inclusão precisa ser pensado, discutido e efetuado, contato com todos indivíduos, das pessoas com necessidades especiais, das escolas, do estado
e da comunidade em geral.
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A MAGIA DE CONTAR HISTÓRIA PARA CRIANÇAS
RESUMO: O presente trabalho discutirá a importância da contação de histórias para a aprendizagem
das crianças na Educação Infantil, sua intencionalidade é apresentar metodologias que contribuem
com o trabalho do professor durante essa experiência que faz parte da rotina nessa instituição
educativa. Ouvir histórias na Educação Infantil é importante, porque o mundo que as crianças
descobrem através das histórias, abre caminho à formação de novas atitudes e perspectivas,
permitindo que elas se posicionem criticamente diante da realidade. O problema da pesquisa
esteve em querer saber, qual a importância da contação de história na aprendizagem das crianças
que frequentam a Educação Infantil? Seu objetivo geral foi apresentar a importância da contação
de história, como experiência que favorece a aprendizagem das crianças na Educação Infantil.
Os objetivos específicos foram: caracterizar a prática docente na Educação Infantil, apresentar a
função do contador de histórias e descrever a importância das histórias para a aprendizagem das
crianças. 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 arte de contar histórias é essencial à criança desde o seu nascimento, isso porque é através
das histórias contadas pelos adultos que as crianças podem viajar em seu imaginário, criando
personagens e fantasias, portanto, a criança se desenvolve e amplia seu contato com os livros,
folheando-os, manuseando-os e encontrando tempo para sonhar e criar aventuras.

Palavras-chave: Desenvolvimento; Criança; Psicomotricidade; Motor; Corpo.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo tem como tema a "A Magia de Contar Histórias para Crianças". A
arte de contar história é uma das mais antigas formas de expressão do ser humano, a partir da qual é possível expressar sentimentos, emoções, e experiências,
além de ser uma forma de transmitir culturas através das gerações. Sua intenção é propiciar o
desenvolvimento de experiências com práticas de leitura e escrita, possibilitando o acesso das
crianças a linguagem escrita, ampliando o repertório, a imaginação e a criatividade.
Nesse sentido, compreendeu-se que as vivências infantis com livros de histórias que
encantam e fascinam o imaginário das crianças, permitem que elas sejam instigadas a criar,
imaginar e fantasiar, diante das ideias que lhe são lançadas pelo narrador, levando-as a uma ressignificação da história ouvida e a atribuição de sentidos para então aprender e se desenvolver.
A escolha do tema se justifica a partir da preocupação em investigar o impacto que as
histórias infantis podem trazer para a aprendizagem das crianças na Educação Infantil. A partir
dessa preocupação com a aprendizagem das crianças pequenas, houve a intenção de investigar
para compreender a contação de histórias como experiência permanente nas salas referências
da Educação Infantil, levando para as crianças a explorarem mundos e vivências diferentes do
seu, para que possam ampliar o conhecimento, desenvolver a linguagem oral, ampliar o repertório e entrar em contato com a linguagem escrita que é relevante para a aprendizagem infantil.
Sabe que a contação de história na Educação Infantil é caracterizada como uma experiência permanente, que ocorre todos os dias na sala referência, pois faz parte da rotina educativa
e está presente no currículo da Educação Infantil como área obrigatória de conhecimento na
primeira infância.
O problema da pesquisa esteve em querer saber, qual a importância da contação de
história na aprendizagem das crianças que frequentam a Educação Infantil?
O objetivo geral foi apresentar a importância da contação de história, como experiência
que favorece a aprendizagem das crianças na Educação Infantil. Os objetivos específicos foram:
caracterizar a prática docente na Educação Infantil, apresentar a função do contador de histórias
e descrever a importância das histórias para a aprendizagem das crianças.
O estudo foi organizado em dois capítulos e duas seções, sendo que no primeiro capítulo
caracterizou-se a prática docente na Educação Infantil, descrevendo o trabalho pedagógico com
as crianças nessa etapa da educação escolar. Na primeira sessão apresentou-se a função do
contador de história, ressaltando sua relevância em conduzir as narrativas para despertar os
interesses das crianças e aguçar seu imaginário. Na segunda seção descreveu-se a importância das histórias para as aprendizagens das crianças, apresentando o referencial teórico que
justifica essa prática educativa junto às crianças na Educação Infantil. E no segundo capítulo
apresentou-se os procedimentos metodológicos da pesquisa, com suas técnicas e abordagens.
A contribuição que a pesquisa trouxe para a sociedade esteve no tratamento dado à
criança que frequenta os espaços educativos da Educação Infantil, que participam de experiências que envolvem as histórias infantis e sua interação com o material impresso, que trazem as
diversas narrativas que estimulam as crianças em suas aprendizagens da leitura e da escrita.
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A PRÁTICA DOCENTE NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
A educação é uma questão primordial
na vida do ser humano, pois é o meio pelo
qual é garantido às outras gerações aquilo que
um determinado grupo aprendeu. Diante de
vários problemas da sociedade contemporânea, a educação enfrenta vários desafios num
mundo cada vez mais plural, diverso e cheio
de contradições, tendo que lidar com o diferente na busca da equidade educativa e social.
Segundo Stavenhagen (2001, p. 250)
na atualidade é necessária uma educação
que compreenda as especificidades de cada
um, mas que trate o outro como ser “igual”
em direito à vida, a uma identidade, ser livre,
para tanto só uma “educação que tenda para
uma cultura realmente cívica partilhada por
todos poderá impedir que as diferenças continuassem a gerar desigualdades e as particularidades a inspirar inimizades”.
A Educação Infantil, primeira etapa da
educação básica, durante muito tempo foi vista
sob a ótica assistencialista, e só recentemente a função pedagógica vem se sobressaindo
aos poucos. No entanto, o desafio enfrentado
diante desta questão é justamente a superação
desta dicotomia entre o cuidar e o educar.
Anteriormente, a perspectiva da educação para a criança na faixa etária de zero a
cinco anos de idade, não era voltada para um
ensino que tivesse em vista as competências
de leitura e escrita da criança. Na realidade,
nesta modalidade de ensino, a escola seria um
espaço de socialização do ensino e de lazer.
Entretanto, a partir dos estudos voltados para
a Educação Infantil, verificou-se a necessidade
de integração aprendizagem – sociabilidade.
A Educação Infantil é compreendida como
a fase do zero a cinco anos, tempo em que as
primeiras experiências são vivenciadas e os estímulos que são postos têm maior influência sobre
o desenvolvimento da criança. Nessa faixa etária,
representam um mundo cheio de possibilidades,
de vida e de vontade de aprender. Porém essa
visão é bastante atual, pois a infância só passou
a ser pensada como uma etapa da vida de grande importância, a partir do século XVII.

Para Priore (2008) um dos pioneiros
a falar sobre o assunto, aprendizagem para
as crianças pequenas, foi o francês Philippe
Ariés, isso porque até o século Xll não havia
representação para a infância, a criança era
considerada um adulto em miniatura, ou seja,
um ser em que a única coisa que o diferenciava de um adulto era o tamanho, pois a criança
era vista e representada como um adulto; na
forma como se vestia, se comportava e era
tratada.
A partir do século XVl é que a ideia
de infância e a visão sobre a criança foi modificada, isto porque se passou a perceber
as necessidades e os cuidados relativos às
crianças, desconstruindo a representação de
“pequeno adulto”, que durante muito tempo
vigorou com relação a esta faixa etária.
Segundo Brandão (2007, p. 56) a criança em alguns momentos era “vista como santa, ou como um ser transcendental, um anjo, a
forma como era representada após a morte”.
Durante muito tempo a educação da
criança pequena foi vista como uma questão
assistencial, destinada apenas às primeiras
necessidades – higiene e alimentação - mas,
atualmente, procurando romper com essa
visão, foi promulgada a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional – LDB, Lei nº.
9394/96, de 20 de dezembro de 1996.
Segundo Carneiro (2008) após a promulgação da LDB a Educação Infantil foi considerada como a primeira etapa da educação
básica, como consta no art. 29:
A Educação Infantil, primeira etapa da etapa da educação básica, 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 (CARNEIRO, 2008, p. 106).

A Educação Infantil é então considerada como educação, a partir desse momento
histórico as crianças são consideradas como
sujeitos de direitos, devem ser respeitadas em
sua singularidade, de modo a ser oferecido a
elas um espaço educativo para que possam
se desenvolver e aprender.
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Essa nova postura para com a Educação Infantil, segundo Brandão (2007, p. 34) é
“galgada pela educação da criança pequena,
reconhece e encaminha a criança como sujeito de direitos, na sociedade brasileira, ao qual
corresponde deveres do estado”.
Diante disso, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil - RCNEI (1998)
incorporou o que foi colocado na LDB, apontando como deve se organizar a prática da Educação Infantil, segundo alguns objetivos, são eles:
Desenvolver uma imagem positiva de si,
atuando de forma cada vez mais independente, com confiança em suas capacidades e percepções de suas potencialidades
e seus limites, desenvolvendo e valorizando
hábitos de cuidado com a própria saúde
e bem estar; estabelecer vínculos afetivos
e de troca com adultos e crianças, fortalecendo sua autoestima e ampliando gradativamente suas possibilidades de comunicação e interação social; e estabelecer e
ampliar cada vez mais as relações sociais,
aprendendo aos poucos a articular seus interesses e pontos de vista com os demais,
respeitando a diversidade e desenvolvendo
atitudes de ajuda e colaboração no espaço
coletivo (BRASIL, 1998, p. 63).

Para que um trabalho dessa dimensão
seja alcançado é necessário que o profissional da educação infantil tenha uma competência “polivalente”, além disso é necessário
conhecer o jeito particular das crianças ser e
estar no mundo.
Conforme o RCNEI (1998) o professor da
Educação Infantil precisa levantar os conhecimentos que as crianças trazem de casa, para poder ampliá-los, nesse sentido cabe ao professor:
Trabalhar com conteúdos de naturezas
diversas que abrangem desde cuidados
básicos essenciais até conhecimentos específicos provenientes das diversas áreas
do conhecimento. Este caráter polivalente demanda, por sua vez, uma formação
bastante ampla do profissional que deve
tornar-se, ele também, um aprendiz, refletindo constantemente sobre sua prática,
debatendo com seus pares, dialogando
com suas famílias e a comunidade e buscando informações necessárias para o

trabalho que desenvolve. São instrumentos essenciais para reflexão sobre a prática direta com as crianças a observação,
o registro, o planejamento e a avaliação
(BRASIL, 1998, p.41).

Um profissional da infância deve ser
muito diverso em sua prática, sabendo que
nessa fase da vida da criança o cuidar ainda
estará muito forte, mas que aos poucos as
práticas educativas devem ser inseridas em
seu cotidiano, construindo uma educação que
vai além da recebida na família.
Esse profissional deve ser preparado sabendo que as condições de trabalho são bastante adversas e sua ação, “polivalente” deve
lhe ajudar, a saber, lidar com várias situações
diante das crianças. E acima de tudo, saber
que ensinar exige comprometimento e saber
escutar. Um professor de educação infantil
deve ser comprometido com a escola, com
o aluno e com sua prática, maneira pela qual
age com seu aluno, tendo consciência de que
sua ação interfere na vida do educando.
A prática docente, segundo Freire
(1996) deve ser, sobretudo uma possibilidade
de estimular várias perguntas, sem mentir aos
seus alunos, buscando ao máximo prepará-los para as várias situações da vida, e ainda
ensinar exige escuta, como escreve:
Se na verdade, o sonho que nos anima é
democrático e solidário não é falando aos
outros, de cima para baixo, sobretudo, como
se fôssemos os portadores da verdade a
ser transmitida aos demais, que aprendemos a falar com eles. Somente quem escuta paciente e criticamente o outro, fala
com ele, mesmo que, em certas condições,
precise falar a ele (FREIRE, 1996, p. 113).

Um professor tem que estar convicto de
suas ações, além de ser um excelente ouvinte. Em relação a essa questão de saber escutar, uma possibilidade de se trabalhar isso
é com a literatura infantil. O ato de contar
e ouvir histórias, com e para as crianças, é
algo extremamente importante na Educação
Infantil, apresentando-se como um recurso
que permite ao professor trabalhar os temas
e desenvolver práticas de leitura e escrita a
partir dos textos literários.
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A FUNÇÃO DO CONTADOR DE
HISTÓRIAS
Sabe-se que atualmente as fontes do
contador de histórias são, na maioria das vezes, escritas, fazendo-se necessário por parte desse contador uma leitura solitária antes
da transmissão oral. Uma das características
principais de que o contador de história não
pode abrir mão é a da qualidade literária dos
textos que escolhe para narrar. Ele precisa
conhecer e investigar o que é produzido na
área de literatura e possuir uma boa bagagem
pessoal de leitura.
Ao escolher a história o contador deve
levar em consideração o seu público alvo,
para quem conta, onde conta e o que conta. A preparação da história começa com a
escolha criteriosa e cuidadosa do texto e da
sua leitura. Uma leitura mais aprofundada
do texto durante a preparação do contador
permite-lhes uma visão mais detalhada das
entrelinhas e um envolvimento maior com a
escritura, podendo assim realizar de maneira
mais produtiva sua narração.
Sisto (2005, p. 76) indica que a “leitura
das entrelinhas é indispensável para que o
leitor, no caso o contador, possa ultrapassar a
superfície do texto e implicar-se na realização
de uma leitura de profundidade”. É preciso,
então, que ele, o contador, aprecie a história,
como alguém aprecia uma obra de arte, de
modo a que essa apreciação o desperte para
a sensibilidade e emoções.
Quando se refere à performance do
novo contador ou do contador contemporâneo, é feita uma alusão, a maneira pela qual
o texto é transmitido a seus destinatários.
Zumthor (1993, p. 222) define a performance como sendo “a ação vocal pela qual o
texto poético é transmitido aos seus destinatários''. Sua transmissão de boca a boca opera
literalmente no texto, ela o efetua”.
O discurso dos novos contadores, ou
seja, a forma com que narram suas histórias,
deve ser sempre performático. Por isso, os
contadores passam a ser atores de uma teatralidade viva.

Na performance, além de um saber-dizer e um saber-fazer, o contador tem que saber ser no tempo e no espaço e isso só lhe é
possível através da corporeidade. O contador
deve estar inteiramente integrado ao texto que
narra e por meio da sua performance fazer,
dizer e ser a história para seus ouvintes.
Nas palavras de Sisto (2005, p. 22) “o
contador de história não pode ser nunca um
repetidor mecânico do texto que ele escolhe
contar”. Alguns aspectos essenciais precisam
compor a performance do contador, como
emoção, texto, adequação, corpo, voz, clima
e memória. Além de o contador ter que pesquisar, estudar e treinar para a sua contação,
ele precisa apresentá-la com naturalidade. A
naturalidade implica em segurança, simplicidade e no desempenho. As artificialidades
durante as falas e a atuação implicam na instabilidade do contador perante seu público.
Sisto (2005, p. 22) garante que “quem
conta tem que estar disposto a criar uma
cumplicidade entre a história e o ouvinte, oferecendo espaço para o ouvinte se envolver e
recriar”.
Os principais instrumentos do narrador
são sua voz e seu corpo, para transmitir as
emoções do enredo do texto. A voz é um elemento natural, desde sempre separado da
linguagem: ela mediatiza a língua. Diversos
sons são possíveis por meio da voz, mesmo
quando incompreensíveis em uma linguagem
humana. Para que houvesse uma comunicação acessível entre os seres humanos, o homem se apropria da voz para criar sua própria linguagem, por exemplo, para cada signo
relacionou arbitrariamente um som diferente.
Também não se pode pensar em uma
linguagem que fosse somente escrita, pois
como afirma Zumthor (2005, p. 63) “a escrita
se constitui numa segunda língua, os signos
gráficos remetem, mais ou menos, indiretamente as palavras vivas”. A voz tem uma função ilocutória e, durante uma contação, deve
ser modulada de acordo com o que está se
narrando.
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Coelho (1986, p. 32) assinala que se
devem levar em consideração os seguintes
aspectos: "intensidade, clareza e conhecimento”. A intensidade está ligada ao timbre de
voz. Entonação e ritmo devem-se adequar às
emoções que o contador quer compartilhar e
instigar em seus ouvintes. A clareza, por seus
lados, diz respeito a uma boa dicção, correção da linguagem. O conhecimento, enfim,
depende do aprofundamento do contador no
campo da literatura que pretende trabalhar.
Atentar para o ritmo da fala, projetar a
voz, pronunciar as palavras com clareza possível, tornar expressivo o que se diz, descobrir
a musicalidade das frases postar-se de forma
correta, fazer contato visual com o público e
confiar na sua contação são elementos chaves que o contador de histórias deve levar em
consideração para produzir uma boa narração.
O corpo também assume um papel importante na transposição do texto impresso
para a narração oral. O corpo fala por si só.
Os gestos devem ser verdadeiros, ou seja,
resultar de emoções de fato vivenciadas. Gestos comedidos, controlados, geram cansaço
e incredibilidade no ouvinte perante aquilo
que está sendo narrado.
A integração entre o texto narrado e a
expressão corporal permite ao contador um
resultado satisfatório em sua atuação. Cada
gesto, cada palavra carrega em si e em seu
conjunto a narrativa que o contador pretende
transmitir, imprimindo, assim, ao ato de contar
sentido e direção.
Segundo Zumthor (1993, p. 66) a performance desempenhada pelo contador deve
ser o resultado da sua leitura e estudo em
profundidade da sua ação, possibilitando dessa forma que a história que conta seja a mais
expressiva e plurissignificativa possível para
seus ouvintes.
Outro aspecto fundamental durante a
performance do contador e o do seu olhar. E
ele que pode convidar o ouvinte a adentrar
na história. O contador deve ter um olhar triplicado, pois ao mesmo tempo em que olha
para a história que esta contando, tem que
voltar seu olhar para si e para seus ouvintes.

A sensibilidade do olhar do contador mediará
o envolvimento de seus ouvintes com o texto
que narra. Como se demonstra, a interação
entre contador e público difere um pouco entre os contadores tradicionais e os contemporâneos. Enquanto as participações do público
dos contadores tradicionais eram contingenciadas, muitas vezes, pela hierarquia social, o
público dos contadores contemporâneos participa de um jogo relacional, no qual o contador mantém diálogo aberto independente da
origem social do seu espectador.
Para Kanaan (2002, p. 145) a escuta
cria fissuras silenciosas entre uma palavra e
outra. Por conseguinte, se pode afirmar que,
escutar e ouvir por inteiro, e calar a própria
voz e se concentrar nas palavras que são proferidas por outrem. Ao escutar uma história a
criança deve “deixar-se colher e afetar pela
fala do outro”. E ao mesmo tempo em que é
acolhido e afetado, permite-se acolher, analisar, avaliar o que lhe foi oferecido por essas
palavras. A escuta de uma contação de história possibilita ao aluno entrar em um mundo
de sedução, onde sua voz interior pode momentaneamente ser silenciada para dar lugar
a uma nova voz que adentra o seu íntimo pelo
simples ato de escutar.
Após essas considerações sobre a importância da escuta para a leitura da palavra,
cabe destacar que a posição de escuta não
se restringe à palavra oral. Ela é necessária
independente do suporte do texto.

A IMPORTÂNCIA DAS HISTÓRIAS PARA
A APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS
Qualquer pessoa em algum momento
da vida já ouviu ou contou uma história, pois
as histórias e os contos populares sempre
existiram, ou seja, desde que o ser humano
adquiriu fala. Não há nesse mundo um só
povo que não tenha suas histórias, elas são
necessidades do ser humano por ser um elo
que une as pessoas.
As histórias devem ter nascido com o
homem, no momento em que ele sentiu necessidade de contar aos outros alguma experiência sua, que poderia ter significado para
todos.
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Segundo Coelho (1999, p. 12) há quem
conte histórias para enfatizar mensagens,
transmitir conhecimento, disciplinar e até
fazer uma espécie de chantagem - se ficar
quieto conto uma história, se isso, se aquilo
- quando o inverso que funciona. “A história
aquieta, serena, prende a atenção, informa,
socializa, educa”.
Na infância, a narrativa de histórias amplia a aquisição de conhecimentos e experiências das crianças, desperta a criatividade,
a imaginação, a atenção e principalmente o
gosto pela leitura.
Para Abramovich (1989) a importância
de se contar histórias para crianças reside no
fato de que escutá-las é o início da aprendizagem para ser um leitor, é também suscitar o
imaginário, é ter a curiosidade respondida em
relação a tantas perguntas, é encontrar outras
ideias para solucionar as questões (como as
personagens fizeram).
Na Educação Infantil as histórias despertam nas crianças desde pequenas, gostos
e valores, pois quando se conta uma história
têm-se vários objetivos entre eles, ensinar, instruir, educar e divertir. É na infância quando
a criança está nesta fase de desenvolvimento e descobertas que se deve proporcionar-lhe este contato com os livros, fazendo com
que ela perceba que através deles ela pode
aprender a escrever, a imaginar, a pensar e a
descobrir o mundo.
Para Gillig (1999, p. 19) o conto poderia ser para a criança um objeto transicional que lhe permitisse passar do mundo da
onipotência imaginária àquele da experiência
cultural, e em que o prazer e o desejo pudessem encontrar sua fonte de renovação.
Contar histórias é “promover e estimular a
leitura, o escrever, ou desenhar, o imaginar, o
brincar”. Através das histórias a criança sentir diferentes emoções como alegria, medo,
tristeza, bem estar, insegurança, entre tantas
outras, e assim ela aprende a lidar com seus
sentimentos da sua maneira.

Segundo Bettelheim (2009, p. 13) a
vida é com frequência desconcertante para
a criança, ela necessita mais ainda que lhe
seja dada a "oportunidade de entender a si
própria nesse mundo complexo com o qual
deve aprender a lidar”. Para que possa fazê-lo, precisa que a ajudem a dar um sentido
coerente ao seu turbilhão de sentimentos. Necessita de ideias sobre como colocar ordem
na sua casa interior, e com base nisso poder
criar ordem na sua vida.
Percebeu-se que a contação de histórias na educação infantil é de extrema importância, a criança que é incentivada e gosta
de ouvir e ler histórias será com certeza um
adulto diferenciado. A contação de história é
uma atividade lúdica, artística e pedagógica
podendo estar ao alcance do professor na
sala de aula como um instrumento de trabalho, um recurso importante para o aprendizado do aluno, e consequentemente, para a
formação do aluno leitor.
De acordo com Abramovich (1989, p.
21) é através de uma história que se podem
descobrir “outros lugares, outros tempos, outros jeitos de agir e de ser, outras éticas, outras óticas''. É ficar sabendo História, Geografia, Filosofia, Política, Sociologia, sem precisar
saber o nome disso tudo”.
O professor quando conta uma história,
está fazendo uma ponte entre o leitor e o livro, criando um elo imaginário, contribuindo
para aquisição da linguagem, estimulando a
observação, facilitando a expressão de ideias
e desenvolvendo a capacidade cognitiva de
perceber o livro como um instrumento de informação.
Para Cademartori (1986) a história não
acaba quando chega ao fim, ela permanece
na mente da criança, que a incorpora como
um alimento de sua imaginação criadora.
Além de ser uma atividade lúdica, o ato de
contar histórias trabalha a emoção, a socialização, a atenção, é uma nova forma de ensinar e de aprender, se:
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Adquirindo o hábito da leitura, a criança
passa a escrever melhor e a dispor de um
repertório mais amplo de informações, a
principal função que a literatura cumpre
junto a seu leitor é a apresentação de novas possibilidades existenciais, sociais,
políticas e educacionais. (CADEMARTORI, 1986, p.19).

Quando se lê para as crianças pequenas se mostra o mundo em sua plenitude,
ajudando-as a olhar, pensar e entender essa
imensidão a que pertencem. A contação de
histórias, além de apresentar o mundo, oferece à criança um sentimento de pertencer
à cultura e à família, aproximando-se afetivamente dela: na entonação da voz, na escolha
de uma história que se considera interessante, além de apresentar o mundo em toda sua
complexidade.
Gillig (1999, p. 35) destaca que os “pedagogos que trabalham ou trabalharam na
escola infantil sabem a importância da hora
do conto para as crianças pequenas e conhecem o fascínio que podem exercer sobre elas
através desta atividade”.
Na Educação Infantil os professores
devem ser incentivadores do hábito da leitura. Contar ou ler histórias para as crianças,
desde pequenas, será de grande importância
para despertar nelas o gosto pela leitura e
assim contribuir para o seu desenvolvimento
e aprendizagem.
A sociedade contemporânea tem imposto às crianças uma infância que se distancia cada vez mais do contato com livros de
histórias infantis, da leitura compartilhada em
casa ou mesmo sua própria leitura como lazer
ou informação. Sabe- se que para ter um bom
desenvolvimento, elas precisam de cuidados
parentais, boa formação escolar, estimulantes
atividades sociais e a roda de leitura, seja
essa história clássica ou não.
Para Fedrizzi (2013, p. 54) a arte de
contar história em sala de aula na Educação
Infantil é uma “estratégia pedagógica, onde
se podem trabalhar todas as propostas curriculares”.

A arte de contar história acontece como
forma de integração do indivíduo com o meio
em que vive, pois desde pequena uma criança observa um desenho e relata o que acontece, está fazendo uma leitura de mundo e
esse processo tem a complementação no
momento em que ingressa na escola e traz
consigo uma bagagem de conhecimentos, algumas amplas, outras necessitando de maiores atenções.
Segundo Lajolo (2000) cabe ao professor proporcionar ao aluno momentos instigantes para as leituras dinâmicas e prazerosas,
por que:
A leitura tende a propiciar ao aluno uma
visão ampla de mundo e assim aumentar
seu repertório linguístico e dar sua opinião
sobre diferentes assuntos, ter argumentos
necessários para se justificar, enfim são
inúmeras as vantagens que uma pessoa
pode obter através da leitura. Do mundo
da leitura à leitura do mundo, o trajeto se
cumpre sempre, refazendo-se, inclusive,
por um vice-versa que transforma a leitura
em prática circular e infinita. Como fonte
de prazer e de sabedoria, a leitura não esgota seu poder de sedução nos estreitos
círculos da escola (LAJOLO, 2000, p. 07).

Quando o aluno vem para a escola,
mesmo na educação infantil ele traz consigo
uma leitura de conhecimento empírico, neste
momento entra as intervenções pedagógicas
realizadas pelo professor dentro da sala de
aula.
Para Charmeux (2000, p. 65) a prática da leitura incentivada pelo professor introduz todo tipo de “aprendizagem desde a
compreensão da escrita e da gramática até a
compreensão de mundo, sem contar com o
desenvolvimento sensitivo e crítico do aluno
leitor”. Dessa forma, a importância da leitura
vai além da atividade em si, contribui também
para a construção do repertório linguístico e
da capacidade de expressar suas ideias e
concepções sobre o mundo.
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Como afirma Kleiman (2003, p. 35),
transforma-se em “um ato social entre dois
sujeitos, leitor e autor que interagem entre si,
obedecendo a objetivos e necessidades socialmente determinadas".
O ato de ler ou contar história, assim
como o tipo de abordagem desse conteúdo
em sala de aula, tem mudado de acordo com
o desenvolvimento dos estudos da linguagem.
Segundo Smith (2009, p. 67) “o significado da leitura não está no conteúdo impresso, nem mesmo na fala. A compreensão deve
vir do significado que um ouvinte ou leitor
traz para a linguagem à qual está prestando
atenção”.
Portanto, o ato de contar história é importante para a aprendizagem das crianças,
isso porque possibilita informações e narrativas que favorecem a construção do conhecimento, a aquisição de diversas habilidades e
principalmente o desenvolvimento da oralidade, da leitura e da escrita.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para a elaboração do presente estudo,
escolheu-se como metodologia da pesquisa,
a pesquisa de base bibliográfica com a abordagem qualitativa, partindo da revisão da literatura, realizada em biblioteca e na internet,
por meio de livros e artigos científicos, procedendo com a leitura das referências para a
elaboração do fichamento com as principais
ideias dos autores pesquisados.
Segundo Marconi e Lakatos (2003, p.
32) todas as pesquisas precisam de “embasamento teórico de autores que já estudaram
o assunto''. Na fase da revisão da literatura
devemos localizar os documentos para avaliar se há material disponível sobre o tema”.
Durante a revisão da literatura buscou-se autores que escreveram sobre o tema com
a intenção de construir conhecimentos para a
escrita do trabalho, para tanto foram consultados mais de dez autores, que serviram como
base científica para sua construção.

De acordo com Gil (2002, p. 34) a pesquisa bibliográfica visa o levantamento dos
conhecimentos disponíveis sobre teorias afim
de analisar, produzir ou explicar o objeto sendo investigado”. Por meio da pesquisa bibliográfica é possível analisar a literatura disponível para buscar uma solução para resolver
o problema da pesquisa.
Com o desenvolvimento da pesquisa
bibliográfica, com seus métodos e técnicas
científicas foi possível chegar nos materiais
teóricos, necessários para a elaboração deste
artigo, a partir de teorias confiáveis.
Este estudo de pesquisa bibliográfica foi
desenvolvido seguindo as seguintes etapas:
coletas de materiais na biblioteca em livros,
na internet, rede mundial de computadores
como fonte de pesquisa em artigo científico
que foram selecionados, porque trouxeram a
temática principal, dessa forma caracterizou-se a prática docente na Educação Infantil,
apresentou-se a função do contador de histórias e descreveu-se a importância de contar
histórias para a aprendizagem das crianças.
As palavras chaves que foram utilizadas na
busca dos livros e artigos científicos, foram: história, aprendizagem, contador, leitura e linguagem.
Desta forma, as bibliografias encontradas, foram
relevantes para elaboração do presente trabalho.
Segundo Severino (2016, p. 54) a abordagem qualitativa refere-se a “conjuntos de metodologias, que envolvem diversas referências
epistemológicas”. Com relação a abordagem
qualitativa utilizada para a elaboração deste estudo, buscou-se compreender o comportamento e a experiência humana associada à construção de significados constituídos historicamente.
Por meio da pesquisa bibliográfica qualitativa foi que permitiu-se investigar as teorias
para que fosse possível tomar uma posição para
atender o objetivo geral da presente pesquisa.
Esta pesquisa teve como aportes os trabalhos de: Abramovich (1989), que escreve
sobre as gostosuras e bobices da literatura
infantil, Carneiro (2008) que trata sobre a leitura crítica, Coelho (1986) que faz uma análise teórica sobre as histórias que compõem a
literatura infantil, entre outros.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a elaboração do presente estudo percebeu-se a importância de contar histórias
para as crianças da Educação Infantil e sua contribuição para a aprendizagem da leitura e
da escrita, que ajuda na formação de leitores. Dessa forma, compreendeu-se que valorizar
e integrar o conhecimento cultural que a criança traz de suas experiências familiares, articulando-os com as práticas de leitura de história é fundamental para que o professor possibilite
meios para que os pequenos possam construir suas aprendizagens.
No decorrer do estudo, ressaltou-se que é possível comprovar a importância de contar
histórias para as crianças, para a formação do aluno leitor e como a literatura infantil pode ser
um instrumento pedagógico, extremamente relevante no processo ensino-aprendizagem. Isso
porque, a arte de contar histórias é essencial à criança, é através das histórias contadas que
é possível que elas viajem no seu imaginário, criando personagens e fantasias, consequentemente aprendendo sobre mundos e culturas diferentes.
A compreensão de que cabe ao professor criar um ambiente acolhedor e aconchegante,
favorável para contar histórias e posteriormente criar histórias, utilizando para isso diversos
meios, como organizar o cantinho de leitura, contar histórias ao ar livre, entre outros que a
criatividade e a imaginação do professor poderá criar para resgatar a leitura como fonte de
encanto e prazer, é importante do ponto de vista pedagógico e pode fazer a diferença na
aprendizagem das crianças que vivenciam essas experiências.
Portanto, concluiu-se que as histórias nunca deixam de ensinar a interpretar as noites de
frio, de medo, as angústias, tristezas, alegrias, entre outros. O encanto das paisagens, o barulho da chuva, enfim, que se consiga repovoar o mundo das histórias, tornando a criança um
cidadão completo, fazendo das histórias ouvidas e contadas uma história a ser vivida. Contudo,
a arte de contar histórias é essencial à criança desde o seu nascimento, isso porque é através
das histórias contadas pelos adultos que as crianças podem viajar em seu imaginário, criando
personagens e fantasias, assim a criança se desenvolve e amplia seu contato com os livros,
folheando-os, manuseando-os e encontrando tempo para sonhar, criar aventuras e aprender.
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DIDÁTICA E METODOLOGIA DO ENSINO SUPERIOR: O Professor
como mediador no processo de ensino-aprendizagem
RESUMO: A importância da didática no ensino superior é cada dia mais relevante. Durante muitos
anos, o professor do contexto universitário precisava apenas ter conhecimento sobre a disciplina
na qual lecionava e ter uma comunicação assertiva e fluente. Este artigo tem como objetivo refletir
sobre a prática do professor no contexto do ensino superior, e sua importância como mediador no
processo de ensino- aprendizagem, refletir sobre a prática do professor como um profissional que
reflete sua prática, utiliza com sabedoria as diversas técnicas de ensino, tornando o aprendizado
eficaz. Destaca o contexto da didática ao decorrer do tempo e reflete as habilidades pedagógicas
suficientes que o professor pode utilizar em sala de aula. Para isso, este trabalho apresenta à
didática, a metodologia e estratégias de ensino para que esse professor organize todo o processo
de aprendizagem, utilizando técnicas e ferramentas de ensino, propiciando ao aluno que o mesmo
seja ativo no seu processo de aprendizagem.

Palavras-chave: Didática; Ensino; Aprendizagem; Metodologia; Professor; Aluno.
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INTRODUÇÃO

A

didática derivada do grego significa “Arte de ensinar”, ela encontrou seus fundamentos ao longo dos séculos e a partir de muitos movimentos da reforma escolar
sobre a didática tradicional, no qual só o professor tinha voz e o aluno só escutava. Esses movimentos foram significativos para o mundo e para o que conhecemos hoje de
didática, abandonando assim a visão do professor como centro, e destacando o aluno como
ativo no seu processo de ensino- aprendizagem.
Justifica-se este estudo, o fato que no contexto do ensino superior ainda
Isso ocorre de os profissionais acharem necessário para uma aula eficiente, que o professor tenha apenas conhecimento da matéria na qual leciona e que o aluno seja apenas o
ouvinte daquele conhecimento passado. É necessário que as Universidades capacitem esses
professores, para que os mesmos não só desenvolvam, mas reflitam a sua prática.
Para Masetto (2012) é necessário que o professor tenha conhecimento de várias técnicas e o domínio de utilizá-las em sala de aula, priorizando um aprendizado significativo para
o aluno e modificando suas estratégias conforme necessário, através do plano de ensino
visualize seus alunos de uma maneira real e tangível para que o aluno aprenda de uma maneira significativa.
Ao refletir sobre a importância do professor como mediador do processo de conhecimento, o artigo destaca as ferramentas e estratégias de ensino, visando mostrar o professor
como instrumento ativo no processo de preparar, dirigir e avaliar os processos, facilitando a
aprendizagem do aluno.
Nesse artigo abordaremos temas como:
• Metodologia;
• Didática;
• Ensino Superior;
• Docência;
• Educar;
• Processo de ensino e aprendizagem.
Abordar a metodologia e a didática do ensino superior requer um conhecimento sobre
a história da educação moderna e a nossa sociedade contemporânea.
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São necessários os elementos constitutivos do discurso educacional e sua análise. Por
exemplo, possibilidades de ensino para programas e organizações de planos do ensino:
• Avaliação de processos de ensino;
• Teoria e prática;
• Descrição detalhada dos instrumentos de avaliação;
• Métodos de ensino no ensino da educação universitária;
• Relação docente em sala de aula universitária e mediação docente.
O objetivo do presente artigo é refletir a importância de um bom professor no ensino superior e, como a metodologia e a didática são essenciais para a prática docente e um melhor
aproveitamento do aluno em seu processo de conhecimento, através de diferentes estratégias
de ensino e um plano de curso bem realizado, no qual o professor reflita o seu trabalho docente, o análise e mude quando necessário, buscando um aprendizado eficaz.

31 - março/ 2022 - Educar FCE

247

Revista Educar FCE - 52 ª Edição - 31 - Março/ 2022

A DIDÁTICA E SUA IMPORTÂNCIA
PARA O ENSINO SUPERIOR: O
Professor como mediador no processo
de ensino-aprendizagem
O termo didática deriva do grego "didaktiké", que significa “Arte de ensinar”. Nas
diferentes definições de didática, quase todas
se apresentam como ciência, técnica ou arte
de ensinar.
Diversos autores definiram de diferentes
maneiras e significados, mas com definições
parecidas. “Parte da Pedagogia que trata dos
preceitos científicos que orientam a atividade
educativa de modo a torná-la mais eficiente” HOUAISS (2001 p. 22) e para MASETTO
(1977 P. 32) Didática é “o estudo do processo
de ensino aprendizagem em sala de aula e
de seus resultados”.
A didática encontrou seus fundamentos
aos longos dos séculos em seus diversos
segmentos, como, Filosofia, Biologia, e Psicologia, através disso foi gerado pesquisas
de cunho experimental.
No início do século XX, surgiram muitos
movimentos de reforma escolar, tanto na Europa, quanto na América. Esses movimentos
reconheciam a insuficiência da didática tradicional e buscavam uma educação que levasse
mais em consideração os processos psicológicos envolvidos no ensino- aprendizagem.
Dentre esses movimentos surgiram também novas tendências pedagógicas intituladas: “Escola Nova” ou “Escola Ativa”.
O movimento escolanovista surgiu para
um novo pensar no que se tratava Educação,
incluindo seus problemas, procurando fornecer diferentes novas propostas a rever as tradicionais vistas até aquele momento.
Essa reforma educacional pretendia ser
uma renovação pedagógica, buscando ampliar na prática educativa os conhecimentos
das ciências do comportamento.
Após alguns anos, a didática passou a
seguir toda a reforma da Escola Nova, assim
houve a necessidade de colocar a criança
como protagonista do seu saber, respeitar a

sua individualidade a partir dos seus interesses espontâneos e naturais, abandonando assim, a visão distorcida de que a criança era
um adulto em miniatura. Com isso, mudou-se
a conduta de que o aluno é passivo perante
os conhecimentos transmitidos de seu professor, mas sim, que o mesmo é ativo no seu
processo de ensino- aprendizagem.
As propostas da escola nova tornaram-se conhecidas no Brasil apenas em 1920,
tornando-se mais evidente em 1930 após a
Revolução, através do trabalho de educadores como, Fernando de Azevedo, Lourenço
Filho e Anísio Teixeira. Porém, as ideias da
Nova Escola não foram bem-vindas, em especial pelos educadores mais conservadores
que não viam o aluno como protagonista do
seu próprio saber.
Após todas essas revoluções e avanços
da Educação no mundo, hoje, continuamos
na busca por uma educação de qualidade e
da importância do professor como mediador
de todo esse processo da construção do conhecimento.
Durante anos, muitos acreditavam que
para o ensino superior, um bom professor
precisava apenas ter conhecimentos relacionados à disciplina que iria exercer, tendo uma
boa oralidade, dicção e uma comunicação
fluente e assertiva. Essa justificativa se embasava de que, os estudantes universitários não
necessitavam que seus professores tivessem
qualquer outra competência como os pedagogos para lecionarem, o que bastava era
apenas professores competentes o suficiente
para transmitir conhecimentos e sanar dúvidas.
Hoje, após pesquisas e o avanço das informações e do conhecimento como um todo,
esse tipo de justificativa não é mais aceito e
tão pouco coerente. Para Fiori (2007) o Didata é o profissional de ensino que tanto desenvolve como reflete sua prática numa disciplina
específica. Dessa forma, o professor universitário, como o de qualquer outro nível necessita além de ter pleno conhecimento na área
que leciona, e uma boa oralidade, necessita
de habilidades pedagógicas suficientes para
tornar o ensino eficaz e significativo,
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Precisando ter uma visão de mundo, de
ciência e de educação.
Como transmissor do conhecimento, o
professor precisa ter um método eficaz para
atingir esse objetivo.
Às vezes se tem reclamação que o professor conhece o curso a disciplina, mas não
sabe como passar ou a forma como ensinar
os seus conhecimentos. Pois conhecimentos
não é algo que todos sabem como passar e
ensinar.
Não é suficiente para o ensino aprendizagem que o professor domine a matéria a
ser ensinada, mas precisa ter a didática para
transmitir seus conhecimentos da melhor maneira possível para os alunos.
Percebe-se que a didática precisa ser
colocada em prática no ensino superior, pois
não basta dominar o assunto e não saber ensiná-lo aos alunos. Isso acontece porque muitos não utilizam os métodos de ensino corretos para promover a compreensão e assim
o ensino-aprendizagem para os educandos.
A importância da didática no ensino superior é cada dia mais relevante, pois, nas
diferentes pesquisas realizadas nas universidades é comum uma crítica em relação à
“falta de didática” do professor. Por essa razão existe a cada dia uma maior procura por
cursos que oferecem formação em didática
no âmbito do ensino superior.

A METODOLOGIA NO ENSINO
SUPERIOR
No âmbito da aprendizagem na construção pedagógica entre a teoria e a prática,
existe a didática que organiza todo o processo de ensino, ela é utilizada pelo professor
para apresentar o conteúdo, discutir e avaliar os educandos. A metodologia vem para
abranger os métodos, recursos e técnicas
para facilitar o processo de aprendizagem.
Sobre isso Braga (2017), nos afirma:

Quando nos referimos às necessidades
dos estudos didáticos dirigidos ao ensino
de nível superior, a sua aplicação e investigação aos problemas pedagógicos deve
levar cada docente a fazer uma autocrítica
e a tomar consciência de suas responsabilidades, e principalmente buscar a melhor forma de desempenhar suas funções
e por sua vez fazer experiências pedagógicas que visem aperfeiçoar os diversos
tipos de atividades que caracterizam tais
funções, em particular podemos citar as
voltadas à sistematização e transmissão
do conhecimento, sem deixar em segundo plano ou de lado as responsabilidades
propriamente educativas (BRAGA, 2017,
p.7).

A cada dia se faz necessário que o professor seja um facilitador do conhecimento
transmitido, faça o aluno questionar e ser ativo na sua construção do conhecimento.
Martins (2009), afirma no seu texto que
o professor-mediador constrói habilidades pedagógicas com resultados positivos:
Ao professor universitário não cabe mais
se colocar como personagem central do
processo de ensino-aprendizagem, melhor dizendo, apenas de ensino, com a
mera tarefa de transmitir informações. Atualmente, ao professor cabe o papel de ser
um mediador do trabalho educativo,

no qual se faz necessário construir habilidades pedagógicas suficientes para tornar
o aprendizado mais eficaz, além de um bom
nível de conhecimentos da área em que pretende lecionar (MARTINS, 2009, p.123).
Segundo Masetto (2012 p. 103) “[. . .]
que o professor tenha conhecimento de várias
técnicas ou estratégias, bem como domínio
do uso destas, para poder utilizá-las em aula”.
Dessa forma, mostra a necessidade do
professor saber utilizar suas técnicas para um
melhor aproveitamento de suas habilidades e
assim melhorar e tornar eficaz a construção
do conhecimento junto ao seu aluno.
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Masetto (2012, p.99) salienta que “[. . .]
todas as técnicas são instrumentos e como
tais necessariamente precisam estar adequadas a um objetivo e ser eficiente para ajudar
na consecução deste”.
Sendo assim, o professor como mediador, seleciona suas técnicas e previamente
define seus objetivos, pois é a partir disso
que se selecionam as ferramentas adequadas para atingi-los. A variedade de técnicas
do professor faz com que a aula se torne dinâmica, flexível e criativa. Segundo Masetto
(2012), assim espera-se do professor:
Que tenha conhecimento de várias técnicas ou estratégias, bem como o domínio
do uso destas para poder utilizá-las em
sala de aula. Que desenvolva capacidade
de adaptação das diversas técnicas, modificando-as naquilo que for necessário
para que possam ser usadas com aproveitamento pelos alunos individualmente
ou em grupos. Que pelo conhecimento e
domínio prático de muitas técnicas e por
sua capacidade de adaptação das técnicas existentes, se torne capaz de criar
novas técnicas que melhor respondam à
necessidade de seus alunos. Afinal, técnicas são instrumentos e como tais podem
ser criadas por aqueles que vão usá-las
(MASETTO, 2012, p. 103).

O professor que se compromete com a
educação de ensino superior terá que ter os
devidos conteúdos para abranger todas as
necessidades que existem em sala de aula.
Os conteúdos são:
• Abordagens inovadoras aplicadas
no ensino superior;
• A educação moderna e contemporânea;
• Compreender o processo de ensino;
• Analisar os elementos constitutivos
do discurso educacional e seus derivados, como planejamento, avaliação, planejamento instrucional e pedagogia no ensino superior.

Quando a didática é direcionada ao
ensino de nível superior o professor tem a
responsabilidade de se preparar da melhor
forma, para desempenhar seu trabalho pedagógico para seus alunos, pois a didática faz
parte do processo de ensino aprendizagem, é
importante tanto para o professor quanto para
aluno, e os dois devem trabalhar em conjunto
para que a didática tenha seu efeito positivo
no processo de ensino aprendizagem.
A prática docente no ensino superior
deve centrar-se nas necessidades reais dos
alunos, identificar/corrigir possíveis déficits de
aprendizagem e respeitar os conhecimentos
culturais dos alunos.
No ensino superior, exige-se cada vez
mais que os alunos sejam explícitos sobre
o que é abordado em sala de aula, ou seja,
os alunos devem ter total autonomia sobre o
conhecimento.

AS FERRAMENTAS DE ENSINO:
ESTRATÉGIAS DE ENSINO
As estratégias de ensino visam auxiliar
o professor, através de métodos, objetivos e
recursos que é utilizado para o processo de
ensino-aprendizagem. Por meio das estratégias o professor pode explorar todas as suas
técnicas e aplicá-las em sala de aula. O professor tem a liberdade de adaptá-las conforme o processo e seus objetivos.
Para Anastasiou (2003, p. 04) “[...] o conhecimento do aluno pelo professor e seu próprio conhecimento é essencial para a escolha
e a efetivação da estratégia, com seu modo de
ser, agir, estar e sua dinâmica pessoal.”
Seguindo o pensamento de Anastasiou
(2003), são diversas as estratégias de ensino que norteiam o trabalho docente, como:
Estudo de texto, Aula expositiva, Seminário e
Portfólio.
Essas estratégias citadas possuem o
caráter avaliativo para o professor também,
através delas o professor pode verificar quanto ao aproveitamento das atividades e aulas
adquiridas pelo aluno, além de ser um método eficaz para que o aluno aprenda de maneiras diferentes determinados assuntos.
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Martins (2009) afirma que no seu texto
a importância de novas tecnologias para recursos didáticos:
No ensino superior apresentam-se questões que ressaltam desde a importância
de um acesso maior de pessoas a esse
setor, até pesquisas que traçam o perfil tanto do profissional docente, quanto
do estudante universitário. Outro foco de
acalorados debates tem sido a busca de
como se trabalhar de maneira mais eficaz e eficiente com esse contingente de
alunos é cada vez maior. Atualmente, surge ainda a discussão sobre a utilização
das novas tecnologias da comunicação e
informação utilizadas como recursos didáticos neo-contemporâneos (MARTINS,
2009, p.122).

Com o avanço do mundo moderno, as
tecnologias são uma das principais estratégias de ensino, em especial nos cursos de
ensino superior, de modo a flexibilizar e dinamizar o processo de construção do conhecimento.
A tecnologia funciona como uma grande aliada para professores e alunos. Ela é ferramenta de pesquisa, comunicação e aprendizagem. É importante no ambiente virtual o
professor como mediador de informações,
contribuindo de forma colaborativa e interativa.
Com esse avanço da tecnologia, as Universidades utilizam de uma forma prática o
ambiente virtual, possibilitando que o aluno
converse com o professor por esse meio, e
tenha acesso à biblioteca e secretaria virtual, facilitando uma comunicação efetiva para
ambos.

PREPARANDO A DISCIPLINA: PLANO
DE ENSINO OU PLANO DE CURSO
No momento do preparo para a disciplina é necessário que o professor elabore seu
plano de curso ou plano de ensino. O plano
de ensino é um instrumento didático – pedagógico de elaboração, seu uso é obrigatório,
nele consta todas as informações importantes
como o programa de conteúdos e as formas
e critérios de avaliação.

O plano de ensino é importante não só
para o próprio planejamento do professor,
mas também para a organização do aluno,
facilitando o trabalho docente durante o ano
letivo.
Para a composição desse plano, são
necessários alguns elementos, sendo eles:
Ementa
A ementa representa uma espécie de
contrato entre os professores e alunos. Na
ementa se especifica o que cabe a cada uma
das partes e todas as atribuições do aluno,
permitindo assim, que o aluno saiba como
serão desenvolvidas as atividades e os temas
que serão trabalhados ao longo do curso.
Objetivos
Os objetivos são um grande aliado do
trabalho docente, eles indicam a finalidade e
as metas a serem atingidas em sala de aula.
É necessário que esses
objetivos representem as necessidades
e expectativas dos alunos, sendo bem definida e clara, para que o aluno ao ler o plano
de ensino entenda o que será abordado em
sala de aula.
Masetto (2012) afirma que os objetivos
precisam:
Ser reais e tangíveis, ser operacionalizados, definidos em termos concretos, de
comportamento, ações ou atividades que
se esperam do aluno. Representa as atividades do indivíduo que aprende, quando
são levadas em conta as motivações e aspirações do aluno com aquelas dos professores. Representa as necessidades da
comunidade, quando se consideram as
características da sociedade contemporânea, a necessidade daquela profissão
na sociedade e o tipo de profissão que
está exigindo (MASETTO, 2012, p.194).
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PROGRAMA OU CONTEÚDO
PRAGMÁTICO
O conteúdo programático abrange justamente os objetivos e os temas abordados
na disciplina. É necessário que o professor
elenque os temas que serão discutidos em
sala de aula, respeitando a ordem dessa discussão através da organização prévia do professor para uma seleção de textos teóricos
para trabalhar em sala de aula com os alunos.

METODOLOGIA
A metodologia é o modo que o professor ministra as suas aulas. Ele utiliza estratégias, escolhe diversos meios e propicia diferentes atividades, em diversos contextos para
atingir seus objetivos propostos, utilizando
deles para facilitar a aprendizagem dos seus
alunos. Para isso, pode ser utilizado diversas
estratégias (aulas expositivas, seminário, etc.)
já mencionadas acima pela autora Anastasiou
(2003).

AVALIAÇÃO

RESULTADOS
Para transmitir o conhecimento de uma
maneira efetiva e eficaz, o professor deve estar preparado e conhecer suas estratégias de
trabalho, refletir sobre a sua prática, enxergar
e analisar seu aluno no todo, para assim utilizar suas ferramentas de ensino da melhor maneira possível. As utilizações de ferramentas
e estratégias sem uma proposta e objetivos
feitos previamente pelo professor, não garante
a eficácia na construção do conhecimento.
É necessário que o professor após elencar seus objetivos, realize um bom plano de
curso para que seu aluno saiba sua trajetória
e o professor se organize e se reavalie através
dele.
O processo de construção do conhecimento é responsabilidade do professor que
precisa refletir seu papel como mediador desse conhecimento, utilizando técnicas de ensino variadas conforme necessidade de seu
aluno. Assim, o professor irá tornar a aula
dinâmica, flexível e eficaz para ambos.

Neste momento o professor descreve os modos de avaliação para o processo
de aquisição do conhecimento. Assim, com
a metodologia e demais itens já citados, a
avaliação condiz com os objetivos descritos
anteriormente. É necessário que o professor
tenha consciência de que, a avaliação é a
aprendizagem e não atribuições de notas.
Para Masetto (2012, p. 176), o processo de avaliação é planejado e são os objetivos que apontam, “[...] o que avaliar, de
que forma avaliar, qual instrumento ou técnica utilizar para avaliar, o que registra e de
que forma, como discutir o aproveitamento
da atividade e qual o encaminhamento a ser
combinado com o aluno”.
Sendo assim, é necessário que o professor tenha clareza dos seus objetivos para
avaliar seus alunos, utilizando as mais diferentes técnicas de avaliações, como as dissertativas, objetivas, discursivas, entre outras.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando os aspectos tratados no presente artigo, mesmo a didática sendo avaliada
e modificada ao longo dos anos, ainda se faz necessárias mudanças no meio de ensino no
contexto do ensino superior.
Nas diferentes pesquisas realizadas por Universidades para fim de avaliação, diariamente
é apontado como crítica às aulas do professor, onde os alunos mencionam a dificuldade de
compreender os conhecimentos passados, sendo titulado pelos alunos o ocorrido como “falta
de didática” do professor.
Sendo assim, é notória a importância de o professor buscar as ferramentas adequadas
para atrair a atenção de seus alunos, utilizar das diferentes estratégias de ensino, com aulas
diferenciadas, não só utilizando a lousa e a voz como sua ferramenta principal, mas utilizando
da tecnologia e de meios de estudos variados.
As instituições de ensino superior ao contratarem educadores devem se atentar se ele
tem domínio das disciplinas a serem ministradas e uma boa didática para ensinar.
A ênfase nos professores refere-se ao trabalho como ponte intermediária entre os alunos em formação e o que será aprendido. Isso não quer dizer que as técnicas pedagógicas
empregadas pela Didática sejam destinadas a adquirir conhecimentos estáticos, em que os
professores se posicionam apenas como transmissores de conteúdos, deixando os alunos
passivos em seu próprio processo de aprendizagem.
A Didática é necessária para desenvolvimento de um bom professor, e a sua aplicação
em sala de aula, a compreensão por parte dos alunos e a riqueza de conhecimentos que
ambas as partes irão adquirir.
A formação do professor e dos alunos que ele ensina deve ser vista como um processo
permanente e integrado à vida cotidiana.
As instituições de ensino superior precisam expandir os programas especializados nas
áreas de ensino para incluir mais professores. Para alcançar a formação continuada, propõem-se projetos de ensino que envolvam professores em grupos de pesquisa para buscar
a reflexão do corpo docente.
O planejamento, a metodologia e a didática, são essenciais para o sucesso da aula. É
necessário que o professor através da teoria e da prática, organize todo o processo de ensino, seja analítico quanto ao seu trabalho docente, selecionando seus objetivos previamente e
utilizando de técnicas e ferramentas de ensino, visando a realidade dos seus alunos, tornando
o ensino eficaz.
Para Fiori (2007), o Didata é o profissional de ensino que tanto desenvolve, mas reflete
diariamente a sua prática. Desse modo, o professor universitário necessita além de ter pleno
conhecimento da área em que leciona, necessita ter habilidades pedagógicas suficientes para
tornar o ensino significativo para seu aluno, precisando ter uma visão de
mundo, de ciência e de educação como um todo. A didática do ensino
superior é necessária para proporcionar aos alunos uma aprendizagem
de excelência.
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A CONTRIBUIÇÃO DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NO
PROCESSO DE LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: A temática a despeito da contribuição da contação de histórias no processo de leitura
na Educação Infantil emergiu da possibilidade de reflexão sobre manter a vivacidade dos diversos
repertórios na memória das crianças através do método de contar histórias na infância. Para tanto,
busca refletir sobre os efeitos que a contação de histórias desempenha na aprendizagem da leitura
em crianças da Educação Infantil. As dificuldades enfrentadas pelos educadores no trabalho da
leitura nessa faixa etária nos fazem questionar sobre como a contação de histórias pode auxiliar
no processo de apreciação de leitura da criança no favorecimento da qualidade de ensino da
Educação Infantil? Diante disso, utilizou-se uma pesquisa aplicada, de metodologia bibliográfica
de caráter descritiva, baseada em livros, artigos, revistas e sites, assim como pesquisa de vários
autores sobre a temática de forma qualitativa. Dessa forma, conclui-se que o ato da contação de
histórias para as crianças envolve sentimentos, valores e o desenvolvimento cognitivo conduzidos
pela literatura infantil.

Palavras-chave: Leitura; Apreciação; Contação de Histórias; Criança.
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INTRODUÇÃO

A

lgumas pesquisas mostram que o contato com a literatura na infância proporciona diversos benefícios, que vão da elevação da empatia até a consolidação
da criatividade, bem como a diminuição dos graus de estresse e a criatividade
elevada. O estímulo pela leitura na infância demonstra o cuidado, a atenção e o carinho, além
de ser uma atitude muito importante na contribuição de promoção da leitura no ensino infantil.
Ao ler ou contar histórias para as crianças, familiares em casa ou professores e alunos na escola envolvem fábulas, contos e lendas baseados no repertório de mitos sociais e
podem, através do olhar, da fala e do movimento estimular a imaginação, a autoestima e a
comunicação infantil, além de ser um momento de muito prazer e interação entre o narrador
e o ouvinte.
A temática a despeito da contribuição da contação de histórias no processo de leitura
na Educação Infantil emergiu da possibilidade de reflexão sobre manter a vivacidade dos diversos repertórios na memória das crianças através do método de contar histórias na infância.
Para tanto, este artigo busca refletir sobre os efeitos que a contação de histórias desempenha na aprendizagem da leitura em crianças da Educação Infantil, além de compreender
a importância da leitura para a criança, analisar o processo de aprendizagem das crianças,
descrever os processos de contação de histórias e entender a qualidade das aulas com a
contação de histórias.
Entretanto, as dificuldades enfrentadas pelos educadores no trabalho da leitura nessa
faixa etária nos fazem questionar sobre como a contação de histórias pode auxiliar no processo de apreciação de leitura da criança no favorecimento da qualidade de ensino da Educação
Infantil?
Acredita-se que o contato com a leitura desde bem cedo na Educação Infantil é essencial. As histórias contadas às crianças expressam a criatividade e a capacidade de imaginação, bem como os conceitos e valores essenciais. Além disso, o método de leitura precisa
ser tratado como um momento prazeroso de aprendizado.
Contudo, neste artigo, utilizou-se uma pesquisa aplicada, de metodologia bibliográfica
de caráter descritiva, baseada em livros, artigos, revistas e sites, assim como pesquisa de
vários autores sobre a temática de forma qualitativa.
Dessa forma, esse artigo aborda primeiramente a importância da leitura na infância, em
seguida, discorre sobre os métodos de leitura na Educação Infantil. Aborda também a família
e escola na busca pela qualidade de ensino das crianças com deficiências. E, por fim, as
Considerações Finais, onde retoma as questões e objetivos do trabalho, apresenta um resumo
das principais contribuições da pesquisa e mostra as recomendações para novos estudos.
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A IMPORTÂNCIA DA LEITURA NA
INFÂNCIA
A Base Nacional Curricular Comum
(BNCC) determina as concepções educacionais que orientarão as escolas brasileiras contribuindo para a construção de opiniões sobre
que tipos de pessoas queremos formar. Além
disso, ela orienta as instituições educacionais
no preparo de novas gerações que contribuam para um Brasil melhor.
Na perspectiva de Coelho (2000), com
a sociedade em constante mudança, a literatura, especialmente a infantil, tem uma tarefa
básica a cumprir: seja nas interações espontâneas do leitor / livro ou no diálogo leitor /
texto estimulado pela escola, atuando como
agente de formação.
Com base na BNCC, os alunos devem ser capazes de usar seus conhecimentos aprendidos para lidar com seu dia a dia,
sempre observando princípios universais da
ética, dos direitos humanos, da justiça social
e da sustentabilidade ambiental. Ela também
mostra que a escola não deve promover apenas desenvolvimentos intelectuais dos alunos,
mas que, acima de tudo, promova o desenvolvimento social, físico, emocional e cultural,
uma vez que são aspectos fundamentais para
uma visão de educação integral, diferenciando das habilidades, que focam mais no desenvolvimento cognitivo.
Para tanto, as escolas não devem ser
apenas transmissoras de conteúdos, devem
desenvolver competências capazes de somar conhecimentos, habilidades, atitudes e
valores com base nos valores universais. Tais
competências devem tornar o aluno mais ativo, capaz de refletir sobre como acontece a
construção do conhecimento, tornando-o autônomo do seu conhecimento, possibilitando
o estudo e aprendizagem nos mais variados
contextos na escola e fora dela.

A Base propõe 10 competências com a
finalidade de vivência, aprendizagem e desenvolvimento global que os alunos precisarão
na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e no Ensino Médio, tendo como missão
o asseguramento da aprendizagem de todos
os alunos nos componentes dos currículos
tradicionais, com extensa capacidade de estruturar o pensamento de criticidade, sensibilidade cultural, diversidade de comunicação,
cultura tecnológica e digital, plano de vida,
argumentação, conhecimento pessoal, autocuidado, sentimentos, empatia, colaboração,
autonomia, ética, diversidade, responsabilidade, consciência socioambiental e cidadania,
além de diversos outros fatores essenciais
para a vivência no século 21.
A educação Infantil é uma fase onde a
própria criança reclama, por meio de várias
linguagens, sua necessidade de se movimentar, de ler a si, os outros e o mundo através
da corporeidade. Nesse contexto, Paulo Freire
(2000) defende que o ato de ler perpassa a
ação mecânica, como muitas vezes é ensinado na escola. Para o educador, a leitura
se inicia junto com a vida, se alimenta de
todos os sentidos. Segundo a Lei 9394, Lei
de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), no
artigo 29:
A educação infantil, primeira etapa da
educação básica, tem como finalidade o
desenvolvimento integral da criança até
seis anos de idade, em seus aspectos
físico, psicológico, intelectual e social,
complementando a ação da família e da
comunidade (BRASIL, 1996).

Para tanto, a educação infantil proporciona atividades lúdicas como jogos e brincadeiras que podem ajudar a despertar o
interesse na leitura, enquanto contação de
histórias e atividades em grupo estimulam a
criatividade e a sociabilidade da criança e,
com isso, a escola desperta múltiplas funções
na vivência dos sujeitos que dela fazem parte.
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Como lugar de conhecimento, a escola
tem a responsabilidade de proporcionar aos
alunos o acesso aos saberes socialmente
acumulado e para tanto, precisa perceber-se
como responsável por dispor os meios para
que as crianças possam construir formas de
perceber o mundo à sua volta, sendo a leitura
uma das possibilidades mais concretas de
transformação social.
Ao contar ou ler histórias para crianças
pequenas é possível desenvolver o imaginário infantil, além disso a criança passa a
responder perguntas, encontrar e criar ideias
inovadoras, estimular o intelectual, também
descobre o imenso mundo de divergências,
dificuldades, impasses e de soluções.
Quando a criança ouve histórias, ela
pode sentir diversas emoções e sensações e
vivenciar de forma profunda todas as sensações que as narrativas proporcionam e provocam em quem as ouve ou as lê, com todos
os significados e verdades que elas fazem ou
brotam.
Entretanto, Queiroz e Tavares (2018,
p.117) esclarecem que há poucas famílias
que adquirem o costume de contar histórias
para os pequenos, ou mesmo incentivá-los
a ler, seja pela falta de costume ou por falta
de tempo e interesse. Por isso, o dever de
estimular a imaginação infantil e de recuperar esses momentos tão especiais na vida da
criança ficou para a escola.
Além disso, a ajuda dos pais e familiares
é de suma importância ao incentivo da prática
leitora é extremamente relevante para que as
crianças conquistem o prazer da leitura. O
contato inicial das crianças com a educação
é em casa, com os familiares, e só depois,
mais a frente, recebem a educação escolar.

De acordo com Cosson (2014):
[...] ler consiste em produzir sentidos por
meio de um diálogo, um diálogo que travamos com o passado enquanto experiência do outro, experiência que compartilhamos e pela qual nos inserimos em
determinada comunidade de leitores. Entendida dessa, a leitura é uma competência individual e social, um processo de
produção de sentidos que envolve quatro
elementos: o leitor, o autor, o texto e o
contexto (COSSON, p.36, 2014).

A leitura é uma ferramenta valiosa para
adquirir conhecimento relacionado ao mundo
exterior. Expande e melhora o vocabulário e
colabora para o desenvolvimento da concepção crítica e reflexiva, pois é capaz de se
expor a diferentes ideias e experiências.
Nessa perspectiva, Thomaz (2011, p.1)
argumenta que a leitura é um ato que precisa
estar presente na vida dos indivíduos, desde o momento em que passam a entender o
mundo ao seu redor. Devendo fazer interpretações, decifrando o sentido de tudo ao seu
redor como a capacidade de ler uma bula de
remédio, uma receita culinária ou um bilhete.
No momento em que as pessoas leem algo,
estão praticando a leitura, mesmo sem dar
conta disso, é perceptível a forma de começar
a compreender o mundo em que vivem.
Contudo, Queiroz e Tavares (2018,
p.117) dizem que além das diversificadas experiências e das diversas realidades que as
crianças conhecem, as histórias provocam a
reflexão, contribuindo com o amadurecimento
pessoal da criança. Elas aprimoraram o modo
como o indivíduo lida com suas emoções e
auxiliam na empatia com os sentimentos dos
outros, pois as crianças se reconhecem como
os personagens.
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Bamberger (2002) tem como opinião
uma das maneiras de aprendizagem essencial para a criança, especialmente no que diz
respeito ao seu desenvolvimento e elevação
intelectual, psicológico, afetivo e espiritual se
resume a leitura prazerosa. Ele compreende
que a prática leitora nasce da espontaneidade
e naturalmente, dessa forma, a prática avaliativa obrigatória da leitura e as exigências
dentro de um contexto, tende a piorar a educação e degradar a formação do indivíduo
como ser humano.
As histórias infantis desenvolvem a linguagem infantil, cativando-as a perceber a
relevância e a valorização da cultura escrita
em diversificadas culturas, ouvindo a diversão
dos outros, a entonação e a voz de quem
narra, expandindo o vocabulário, medindo a
compreensão dos conceitos necessários nos
diferentes suportes de textos.
A prática leitora de histórias exerce uma
função fundamental no progresso das crianças no processo de construção de significados e enriquece suas habilidades expressivas.
Esses exercícios ajudarão a treinar crianças
que gostam de ler. É por meio dessa prática
que as crianças podem ser expostas a todas
as ricas histórias, fantasias e imaginação.

OS MÉTODOS DE LEITURA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
A relevância da literatura desde o início
da Educação Infantil visa também auxiliar os
alunos a aumentarem sua consciência sobre
a importância de desenvolver a imaginação,
a percepção e as perspectivas, tornando-se
um crítico e construtivo, buscando atender às
necessidades de leitura, de forma a contribuir
com seu cotidiano, educação pessoal, escolar e social.
Uma boa ideia para estimular a leitura
é desenvolver atividades que promovam essa
prática entre as crianças. Ler pode estimular
a criatividade e a imaginação, é propício ao
aprendizado, ajuda a expandir o vocabulário,
adquirir cultura, melhorar as habilidades de
escrita e desenvolver o pensamento crítico.

Conforme concepções de Cagliari
(2001, p.148), a leitura é um legado mais importante do que qualquer diploma. Por isso,
crianças e jovens devem ser estimulados a se
interessarem pela pesquisa de novos livros e
leituras. É importante que eles entendam as
ideias do texto para ir além da sala de aula.
A vantagem da leitura de diferentes formas é permitir que desfrutem do prazer da leitura, estimula e desenvolve facilmente a escrita, aumenta o vocabulário, ajuda a memória,
etc. Partindo do objetivo da leitura, constrói
sentido para o texto e traz aos jovens uma
nova visão e compreensão do seu ambiente
de vida.
Para tanto, Coelho (2000, p.264) relata que “a leitura é uma atividade mental e
sensorial bastante complexa que exige exercícios gradativos de acordo com o nível de
desenvolvimento global do educando”. Assim,
considerando que a integração da leitura no
cotidiano das crianças é um processo contínuo, é imprescindível estimular e encorajar
as crianças a lerem, para que elas possam
contar com as mais diversas obras literárias
de acordo com sua idade.
Os métodos de leitura almejam o desenvolvimento da linguagem, o entendimento
dos escritos e o desenvolvimento das possibilidades cognitivas das pessoas, com o intuito
também de ajudar no processo educativo. Assim, as crianças se comunicam e interagem
com todos com quem convivem por meio da
linguagem para se formar e se desenvolver.
Sabemos que as crianças são constituídas
por diversas linguagens, mas vamos focar
nossa discussão mais especificamente no incentivo à leitura na Educação Infantil.
O processo de leitura de histórias exige muito planejamento, conforme Fonseca
(2012), o professor precisa discutir pontos
para preparar seus alunos para receber a leitura, de forma que sintam incentivos, encantamentos, e se sintam curiosos para ouvi-la
novamente e se interessar a respeito do livro.
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A relevância do comportamento de leitura traz novas perspectivas, levando escolas
e educadores a proporcionar condições adequadas ao advento de leitores destacados,
e são seduzidos por uma série de escolhas
que os levam a outros mundos. Também é
muito relevante que a comunidade do entorno
da escola esteja ciente da necessidade de
transformar o comportamento de leitura em
um processo importante para que os alunos
possam não apenas decodificar o texto escrito, mas também ler o mundo através da leitura
de palavras.
As escolas devem incentivar a leitura
desde a tenra idade, para que as crianças
consigam desenvolver e usufruir o comportamento leitor. Quando os professores leem histórias para os alunos, eles podem não apenas
compreender o conteúdo e as características
das histórias, mas também como as pessoas
usam a leitura, as posturas de leitores e o
compartilhamento de ações leitoras sociais.
Os professores geralmente pensam
que as crianças podem aprender a ler apenas quando se envolvem em atividades que
envolvam letras. Conforme afirma Fonseca
(2012, p.29), às vezes é preciso propor atividades de leitura para as crianças pensarem
sobre o sistema de escrita, contudo, não é
aceitável. É necessário levar textos diferentes
para a escola para que as crianças possam
aprender as habilidades fundamentais para a
leitura diariamente.
Segundo Rodríguez e Ferreira (2016),
vivemos uma era de plena globalização marcada pelo avanço tecnológico e dos meios
de comunicação, onde as crianças podem
adquirir muitos conhecimentos por meio de
diferentes canais de comunicação. Por estar
na escola neste contexto, ela é responsável
por proporcionar um ensino mais dinâmico e
tornar a leitura uma atividade atrativa, divertida, estimulante e significativa para os alunos.

Na escola, a leitura deve ocupar uma
posição de destaque, não apenas pelas funções específicas que a escola deve cumprir,
mas também pela educação e pela natureza
do comportamento de leitura para entender
por que as coisas existem. Portanto, a escola
deve cuidar desse despertar dos alunos por
meio da leitura.
Na concepção de Coelho (2000), a leitura é inteligente para esclarecer e enriquecer
o espírito não depende apenas da aquisição
de mecanismos de leitura, mas também do
ensino preparatório geral. Esse tipo de educação, de pré-leitura, é a razão de algumas
de nossas fotos e álbuns de eventos, ou seja,
a leitura infantil, deve ser trabalhada por intermédio de imagens e figuras com ilustrações que integram o espaço lúdico em sala
de aula.
Coelho (2000) diz que, em um sentido
amplo, a leitura compreensiva é a conquista
de ferramentas e meios de compreensão e
domínio da informação. Isso pressupõe a dinâmica do questionamento diante dos eventos de texto e imagem.
Os professores podem utilizar diversas
estratégias para desenvolver as capacidades
leitora e escritora dos alunos. O texto literário
é uma ferramenta para promover essa prática,
pois cria múltiplas oportunidades de diálogo
para entender como as crianças se sentem e
como entendem determinado tipo de leitura.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS COMO
RECURSO DE LEITURA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
A contação de histórias é considerada
uma prática extremamente eficaz de ensino
para o aprendizado da criança. O motivo é
que as histórias têm a capacidade de atrair
e divertir as crianças, ao mesmo tempo que
estimulam uma aprendizagem de maneira divertida. Além disso, contar histórias na Educação Infantil é uma excelente ferramenta para
desenvolver novas habilidades nas crianças.
Conforme afirmação de Ferreira (2007)
quando contamos uma história, permitimos
que as crianças percebam as peculiaridades
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da linguagem falada e que compreendam a
postura do contador de histórias - a ação do
narrador. Quando o professor conta a história oralmente, ele gesticula, muda a voz, faz
diferentes expressões faciais, olha nos olhos,
remedia, transforma parte da história (deleta ou acrescenta algo, dependendo da data,
público, como é, o tempo que deve calcular),
usando o que seu próprio poder expressivo
implica e sugere. Por meio da narração oral,
aumentamos o interesse da criança para que
ela escolha o livro de onde a história é tirada
deste livro e o encontre novamente em algum
momento e perceba a diferença entre o falar e
o escrever. Ao narrar oralmente, cooperamos
com a lembrança e com o grupo.
Ferreira (2007) também esclarece que
toda criança gosta de ouvir histórias, conectar
a realidade com a fantasia e, geralmente, se
identificar com um personagem.
Portanto, é necessário estimular o interesse das
crianças pela leitura e cultivar o interesse pela
leitura. A mesma história pode ser alcançada
de várias maneiras. As histórias originais, o
recontar, a pintura e a dramatização requerem
interação com os leitores.
História, experimente o que é dito, a imaginação da criança fluirá. Exceto na educação
infantil, as crianças vivem na imaginação, são
lúdicas e a ficção é mais óbvia. Portanto, a
leitura de histórias em creches é muito importante para a formação das crianças, por meio
da qual elas podem formar e compreender a
vida e o meio que a cerca.
Ferreira e Oliveira (2020) destacam
que é preciso realizar mais atividades com a
experiência artística de contar histórias nas
escolas para semear sonhos, esperanças e
doutrinas. Isso porque esse tipo de arte nutre
a poesia e a imaginação, e inspira o ouvinte
a olhar as coisas com novos olhos, ajudando-os a crescer, expandir suas escolhas, resolver dilemas, escolher a autonomia e nutrir
a essência com sabedoria.

Para Landim & Flôres (2018), eles enfatizam a importância das relações das crianças
na família, incluindo leitura, processamento
de livros, contação de histórias e outras atividades que a família pode desenvolver com
elas e promover a evolução das habilidades
necessárias para a aprendizagem da leitura.
O Referencial Curricular para a Educação Infantil (1998, p.133) faz referência ao
documento oficial RCNEI para orientar os professores, descrevendo a leitura como sendo
o processo pelo qual o leitor constrói ativamente o sentido do texto, apoiado em diferentes estratégias, como sua compreensão
do assunto, o autor e seu conhecimento da
linguagem escrita e tipos relacionados.
A Base Nacional Comum Curricular
(BRASIL, 2017) descreve a curiosidade das
crianças sobre a cultura escrita em diferentes
atividades, como ouvir textos e acompanhar
textos. Ao observar os diversos textos que
circulam no ambiente familiar, comunitário e
escolar, estabelecer o conceito de linguagem
escrita e reconhecer os diferentes usos sociais, estilos, suportes e suportes da escrita.
Diante disso, o documento enfatizou na
Educação Infantil que, para esse processo de
inserção da cultura escrita, é preciso levar em
consideração o que as crianças sabem e a
curiosidade que apresentam.
A vivência das atividades literárias mostra a possibilidade de estimular a imaginação
e ampliar o conhecimento do mundo, pois histórias, contos, fábulas, poemas, cordas etc.,
podem estimular a compreensão do mundo
pelas pessoas. Familiarizado com livros, diferentes estilos distinguem, ilustram e escrevem, além de aprender a direção da escrita e
o método correto de manusear os livros.
A prática de narrar de histórias é essencial, pois é um excelente processo de evolução do pensamento, um ótimo instrumento
de informação que vai ajudar no treinamento
e na diversão, e os professores terão muitos
recursos diários para incentivar seus alunos
a gostarem da leitura.
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Para contar uma história sem o apoio
de um livro, o professor deve utilizar alguns
métodos, como mudar o tom de voz, a postura corporal, e saber toda a história a ser
contada, pois assim o momento da narrativa
não será interrompido e assim irá acontecer
de forma muito satisfatória. Por meio da sensação de segurança e emoção, o contador
estimula o ouvinte a entrar no mundo expresso pela história por meio de sua voz, principalmente por meio de seus gestos.
Os benefícios da Contação de Histórias
na Educação Infantil
Mesmo antes de chegar ao mundo, o
bebê já mostra o reconhecimento de vozes e
adquire sensibilidade em sua própria entonação. Contudo, não é surpresa que a contação
de histórias traga benefícios importantes para
o desenvolvimento da personalidade de uma
criança de muitas maneiras.
Diante de tais desenvolvimentos pode-se incluir o emocional, uma vez que a história
proporciona à criança atribuir nomes às emoções dos protagonistas compreendendo as
próprias emoções. Desenvolve o aspecto relacional, pois a criança pode perceber ações
e emoções dos protagonistas estimulando a
empatia. O aspecto cognitivo, pois desenvolve
a criatividade, expandir a memória, fortalece
as habilidades lógicas, além de ajudar com
que as crianças exercitem suas habilidades
de resolução de problemas. Também desenvolve o aspecto linguístico, pois estimula a
linguagem e a organização do pensamento,
bem como de ensinar novas palavras.
O aspecto lógico, que também favorece a memória e o espírito crítico e o aspecto
social, onde a criança cria o hábito de ouvir,
amplia a capacidade de atenção a tudo o
que está a sua volta, compreendendo mais
sobre coletividade e cidadania. E, por fim, os
aspectos culturais, em que a história ensina
muito sobre moral, tradições e palavras.

Na Educação Infantil, o ato de contar
histórias é uma maneira muito eficaz de ajudar as crianças a se apaixonarem por livros
e pela escrita. Além disso, a partir da voz do
educador, a história ganha vida, enriquecendo a imaginação das crianças e inspirando
sua criatividade.
Na visão de Abramovich (2004) ouvir
muitas histórias é extremamente importante para a formação e desenvolvimento das
crianças, pois ouvir histórias é um caminho
de aprendizagem para se tornar um grande
leitor. Como leitores, abrangemos muitas descobertas e compreensão ilimitada do mundo.
Porém, Bettelheim (2009, p.11) acredita que para a história enriquecer sua vida,
ela deve estimular a imaginação, ajudando
no desenvolvimento da inteligência, deixando
claras suas emoções, sendo consistente com
sua ansiedade e desejo: aceitando plenamente suas dificuldades e propondo soluções
para os problemas que afligem seu projeto.
Segundo Bettelheim (2009), as histórias devem ser sempre significativas para as
crianças. A curiosidade é um fator necessário
para o seu desenvolvimento, por isso a história deve ser despertada nela. Outro desafio
que os professores enfrentam é fazer histórias
interessantes e eficazes. Isso só é possível
se eles tiverem métodos suficientes. Assim,
por meio dessas histórias, as crianças podem
identificar certos aspectos ou características
de suas vidas.
Portanto, esta é uma ferramenta de ensino que proporciona inúmeros resultados
positivos e benéficos na aprendizagem das
crianças, sempre mostrando a alegria de ler,
entender o mundo ao seu redor, principalmente saber se explicar e onde a realidade está
inserida. Porém, para garantir resultados excelentes, o professor deve planejar seu curso
especificamente para contar histórias.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao estudar a iniciação da leitura na Educação Infantil percebemos o quanto é importante o
papel mediador do professor, pois será de sua responsabilidade proporcionar aos alunos espaços
adequados de leitura, transformando estes espaços em situações prazerosas de aprendizagem.
Na Educação Infantil, as ações e a prática de aprendizagem e ensinamento é responsabilidade de todos os envolvidos no processo; o papel da família nesta responsabilidade é
bem definido e a principal finalidade é o pleno desenvolvimento das crianças, uma vez que a
cidadania deve ser praticada como um ato real dentro e fora da escola.
Ao estudar o princípio da leitura na Educação Infantil, notamos a relevância da função do
professor como mediador, pois ele tem a responsabilidade de proporcionar aos alunos espaço
de leitura suficiente e transformar esses espaços em um ambiente agradável de aprendizagem.
Para aproximar os alunos da leitura, o educador deve dar uma oportunidade favorável
à leitura, não apenas cumprir suas obrigações na escola, pois só assim é possível cultivar o
leitor para a vida toda, pois o hábito e o interesse pela leitura são um processo contínuo. Deve
começar bem cedo em casa, melhorando na escola e seguindo para toda a vida.
Assim, ficou evidente que a escola continua desenvolvendo a importante função de formar leitores competentes. Para isso, os professores procuraram reinventar suas estratégias e
ao invés de colocar os alunos em contato com os livros, com os materiais impressos, com toda
gama de gêneros textuais que circulam na sociedade, passaram a utilizar os meios digitais, as
novas tecnologias para atrair os alunos para o fantástico mundo que a leitura nos proporciona,
buscando manter momentos de leitura prazerosa, de modo que a criança se sinta motivada.
A proposta demonstra o valor da narração de histórias como fonte inesgotável de felicidade, conhecimento e emoção, em que o jogo e a alegria são os princípios norteadores para
inspirar a leitura e cultivar os alunos leitores.
Dessa forma, percebe-se que a presença dos contadores de histórias em sala de aula
possibilita a manutenção de outros repertórios conhecidos pelas crianças e professores, além
disso, essa existência reconhece e valoriza a oralidade.
Também se constata que a importância do acesso antecipado aos livros é crucial. Além
de conceitos e valores básicos, a narrativa pode também desenvolver a criatividade e a imaginação infantil. A literatura não pode ser considerada um simples instrumento de aprendizagem,
mas sim um agradável momento de aprendizagem.
Pode-se dizer também que a atitude de contar histórias para as crianças engloba sentimentos, valores e o desenvolvimento cognitivo conduzidos pela literatura infantil.
Portanto, ouvir histórias é um comportamento prazeroso, principalmente para as crianças, pois elas possuem maior capacidade de imaginação e fantasia do que os adultos. Apesar
da relevância de contar histórias, ainda hoje, algumas crianças ainda têm pouco contato com
os livros. Manter oficinas de contação de histórias e leitura é vital para despertar todas as
emoções e conhecimentos que somente livros e literatura podem produzir. Os adultos devem
acreditar na alegria da leitura e encontrar uma forma adequada de mostrá-la às crianças, pois
o interesse surgirá naturalmente.
Por fim, espera-se que outros trabalhos possam ampliar a análise apresentada neste
estudo, que não é permanente, mas tenta induzir breves reflexões sobre os temas
apresentados e inspirar novos pesquisadores a dar continuidade a esse debate.
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PSICOMOTRICIDADE E DESENVOLVIMENTO

RESUMO: Os jogos e brincadeiras são utilizados o tempo todo no espaço da educação infantil,
sendo utilizados como um recurso de aprendizagem. Muitas vezes os professores podem usá-los
de maneira errada por não realizar algumas reflexões sobre o uso do mesmo,assim desenvolvendo
a psicomotricidade humana. As crianças até os três anos de idade, quando jogam,brincam, se
exercitam e fazem atividades dirigidas, não percebem nessa ação qualquer diferença com o que
os adultos consideram um trabalho. Vivem a fase que Piaget chamou de anomia e, dessa forma,
não podem compreender regras. Assim adoram ajudar a mãe a varrer a casa ou fazer bolos, não
porque exista valor ou utilidade nessas ações, mas porque são essas as atividades interessantes
e divertidas. Essa forma de pensar, entretanto, modifica-se, e já a partir dos quatros a cinco anos
é que buscam benefícios através do jogo, mesmo que estes sejam o elogio da sua ação.

Palavras-chave: Psicomotricidade; História; Intervenção Profissional.
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INTRODUÇÃO

E

ste trabalho busca mostrar a importância de trabalhar com o lúdico para o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças na Educação Infantil, pois, é assim que
as crianças desenvolvem o pensamento, a imaginação e a criatividade. A criança
necessita experimentar, vivenciar e brincar para adquirir conhecimentos que futuramente lhe
ajudará a desenvolver de maneira mais eficiente um aprendizado formal. Através das brincadeiras a criança acaba explorando o mundo a sua volta livremente, pois é a partir daí que
ela constrói seu aprendizado, e é nesse espaço que a criança acaba criando um mundo de
fantasias e manifesta seus sentimentos, se sentindo cada vez mais segura para interagir.
É brincando também que a criança aprende a respeitar regras, a ampliar o seu relacionamento social e a respeitar a si mesmo e ao outro. Para realizar esse trabalho, contamos com
uma bibliografia ampla, com leituras de livros, artigos, revistas e sites sobre o tema abordado,
além de pesquisar grandes autores e pensadores. Desta forma poderemos evidenciar o quão
importante é o brincar na vida da criança.
A Psicomotricidade é uma prática pedagógica que visa contribuir para o desenvolvimento integral da criança no processo de ensino-aprendizagem, favorecendo os aspectos físico,
mental, afetivo-emocional e sociocultural, buscando estar sempre condizente com a realidade
dos educandos.
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A EDUCAÇÃO NO BRASIL
De acordo com Kuhlmann (2000), a
história da educação infantil no Brasil seguiu
alguns exemplos de outros países do mundo,
como a Europa. Porém o Brasil tem suas próprias características. Em nosso país, as instituições infantis surgiram por causa do processo
de industrialização e da inserção das mulheres
no mercado de trabalho, aumentando neste
sentido a grande demanda para a criação de
instituições de atendimento infantil.
Partindo deste contexto fica claro que
as instituições não foram criadas para suprir
as necessidades das crianças, mas foram
criadas para atender uma necessidade do
mercado que necessitava do trabalho feminino, e para isso era necessário criar um lugar
para os filhos de essas mulheres ficarem enquanto trabalhavam.
No Brasil, segundo Kuhlmann (2000),
as creches tiveram início com o sistema republicano de 1889. O autor pontua que embora
existissem instituições destinadas à infância
na Monarquia, somente após a chegada da
república é que as instituições de Educação
infantil cresceram em número razoável.Antes disso, o que se via mais constantemente eram as tentativas de proteger a infância,
fossem por motivações políticas, econômicas
ou religiosas, e, nesse caso, predominavam
as ações caritativas relacionadas à criança
desamparada.
Segundo os estudos de Kuhlmann
(1998), a primeira creche foi inaugurada em
1889 ao lado da Fábrica de Tecidos Corcovado, no Rio de Janeiro. Neste ano, o Instituto de
Proteção e Assistência à Infância do Rio de Janeiro criou a rede assistencial expandindo-se
por todo Brasil. Representando assim uma instituição filantrópica e uma organização racional
do assistencialismo, neste sentido substitui a
caridade. Eram instituições, de cunho religioso,
não havia propostas formais de instrução para
as crianças, porém tinham atividades voltadas
para o canto, as rezas, as passagens bíblicas,
aos exercícios de leitura e também à escrita,
no intuito de instruir às crianças atendidas, a
um bom comportamento.

Segundo (Oliveira, 2002) no Brasil, até a
primeira metade do século XIX, não havia nenhuma instituição apropriada para receber as
crianças, essa incumbência era papel somente das famílias, que deveriam cuidar de seus
filhos assim como também educá-los. Porém
com a inclusão da mulher no mercado de trabalho passou a ter o papel de educar e cuidar
das crianças para as creches.
Neste sentido Kuhlmann (1998) afirma que,
a roda dos expostos ou roda dos excluídos, iniciaram-se mesmo antes das instituições creches.
Esse nome é dado pelo fato que os bebês abandonados eram deixados em local composto por
uma forma cilíndrica, que tinha uma divisória e
era fixada nas janelas da determinada instituição
ou mesmo das casas de misericórdia que havia.
Por mais de um século a roda de expostos foi a única instituição de assistência à
criança abandonada no Brasil e, mesmo com
vários pensamentos contrários a esta instituição por parte de um determinado segmento
da sociedade, somente no século XX, mais ou
menos por volta de 1950, o Brasil a extinguiu,
sendo o último país a fazê-lo.
Para Kuhlmann (2000) embora as creches e pré-escolas para os menos favorecidos ficaram fora dos órgãos educacionais, as
suas mútuas relações se aplicam, pelos próprios meios das instituições. Em São Paulo,
desde dezembro de 1920, a legislação antecipou a instalação de Escolas Maternais, tendo
como finalidade o cuidado para os filhos dos
operários, preferivelmente perto das fábricas
que oferecessem um espaço e a alimentação
das crianças. Poucas empresas disponibilizam
esse atendimento para os filhos de suas funcionárias, porém as que ofereciam este atendimento faziam desde o berçário.
Kuhlmann (2000) afirma que alguns fatores, como a mortalidade infantil, a desnutrição
generalizada, entre outros, foram determinantes, para que alguns setores da sociedade, entre eles os religiosos, os empresariais e educacionais, pensassem em um ambiente para
que pudessem oferecer cuidados para criança
longe do ambiente familiar. De forma que foi a
partir desta preocupação, que a criança começou a ser vista pela sociedade, por um sentimento filantrópico, de caridade, assistencial e
que começou a ser atendida fora da família.
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Neste sentido as creches foram criadas,
devido a muitos fatos ocorridos, um deles foi
o processo da inserção. De industrialização
no país, e também pela inserção da mão de
obra da mulher no mercado de trabalho, assim
como a chegada dos imigrantes europeus no
Brasil, desta forma, os movimentos operários
ganharam força. Este movimento começou
a se organizar em centros urbanos mais desenvolvidos e industrializados e reivindicaram
melhorias nas condições de trabalho; entre
estas, pediram a criação de instituições de
educação e cuidados para seus filhos.
Segundo Kramer (2005), a revolução
de 1930, o crescimento da indústria, e a
migração resultante do êxodo da zona rural “fenômeno da urbanização”, são fatores
que contribuíram para que surgissem órgãos
administrativos e burocráticos para o atendimento infantil. As instituições públicas foram
criadas para atender as crianças carentes, visando apenas o cuidar e o assistencialismo,
enquanto as privadas agregam propostas de
cunho pedagógico. Contudo, neste contexto
podemos observar que as crianças de diferentes níveis sociais eram vistas de formas
diferenciadas, pois as classes menos favorecidas eram atendidas com uma proposta de
trabalho que focava somente o cuidar com
uma ideia de carência, enquanto as outras
das classes sociais mais abastadas recebiam
um enfoque maior para a sua a educação
tendo como foco desenvolver a criatividade
e a sociabilidade infantil.
A princípio, as instituições infantis como
creches e pré-escolas tinham um cunho assistencialista, visavam somente o guardar e
cuidar da criança na falta da família. Essa
concepção entendia a criança como um ser
fraco, delicado, desprotegido e completamente dependente. Os profissionais não tinham
qualificação, sua atuação era simplificada somente para os cuidados básicos de higiene e
regras de bom comportamento.
Segundo Kuhlmann (2000) as instituições de Educação Infantil cujo atendimento
específico era somente para as crianças de 0
aos 06 anos, tinham um olhar voltado somente para o atendimento médico e para o assis-

tencial, ou seja, somente visavam o cuidado
e a higiene das crianças. Essa concepção
durou por um longo período no Brasil.
De acordo com Kuhlmann (2000) as
primeiras creches do país surgiram no Rio de
Janeiro, o Instituto de Proteção e Assistência
à Infância que deu início a uma rede assistencial que se expandiu por vários lugares do
Brasil, portanto, fica claro que as instituições
de educação infantil surgiram com caráter
exclusivamente voltado para o assistencialismo. A infância não era reconhecida em sua
essência, a preocupação era somente suprir
suas necessidades de cuidados sem um enfoque maior para seu desenvolvimento intelectual. O entendimento sobre a infância na
educação Infantil foi se construindo social e
historicamente. A inserção concreta das crianças e seus papéis variam com as formas de
organização da sociedade. Em 1923, houve
um aumento na demanda de creches, neste momento as autoridades governamentais
perceberam o grande número de mulheres
nas indústrias, dessa forma, pressionaram as
indústrias a reconhecer o direito à amamentação, e assim se expandiu para o setor de
comércio, provocando a expansão de muitas
creches. Esta situação então colaborou para
que, em 1932, o trabalho feminino fosse regulamentado.
Conforme os registros de Faria (1999),
já existia uma Inspetoria de Higiene Infantil
desde 1923, porém somente em 1934 se
criou uma Diretoria de Proteção à Maternidade
e à Infância, sendo esta de caráter somente
assistencial, sendo chamada, em 1937, de Divisão de Amparo à Maternidade e à Infância.
Desta forma algumas creches começaram a
ser chamadas de berçários, neste sentido estavam abertas para crianças de 0 a 2 anos,
o maternal para a faixa etária de 2 a 4 anos
e o jardim de infância para crianças de 4 e 5
anos de idade.
Em 1940, inaugurou-se o Departamento Nacional da Criança, no ano de 1942, foi
apresentado para a sociedade um plano que
visava implantar uma instituição única para a
assistência à infância, que foi denominada a
“Casa da Criança” um ambiente na qual fun31 - março/ 2022 - Educar FCE
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cionava, o berçário, ou maternal, o jardim e
a pré-escola. Faria (1999) aponta que, aconteceram a partir da década de 1930 várias
iniciativas com relação à Educação Infantil.
Em São Paulo, por exemplo, em 1935,
sob a direção de Mário de Andrade, no Departamento de Cultura, foi iniciado um projeto
de “Parques Infantis” para alguns grupos organizados com crianças de 3 anos, ou grupos
com crianças de 4 a 5 anos, ou mesmo com
crianças maiores de 6 anos depois do horário escolar.Após vinte anos, ocorreram muitas
mudanças no contexto Educacional infantil,
porém foi mais precisamente em 1961, após
mais de uma década de lutas intensas, debates e disputas políticas, o Congresso Nacional
aprovou a Lei n. 4.024 de 20 de novembro de
1961, que proporcionou uma grande reforma
para a educação brasileira.
Freitas (2003) descreve que em 1971,
por causa das dificuldades da ditadura, houve
a aprovação de uma reforma educacional, a
Lei 5692/11 de agosto de 1971, que reestruturou o ensino primário. Segundo o autor, esta
nova lei, e as mudanças ocorridas, foi uma
“tragédia” para a Educação Infantil, pois ela
retirou dos governos as obrigações escolares relacionadas às “crianças pequenas”. Foi
na década de 1970, militares, grupos esses
que sustentavam política e economicamente
a ditadura e vários sistemas internacionais dividem opiniões sobre a pobreza.
Freitas (2003) salienta que eles declararam que a pobreza era prejudicial, pois poderia desenvolver problemas sociais se não fosse atendida e que, entre a vida dos pobres, o
atendimento ao cuidar das crianças seria uma
forma de prevenção dos problemas sociais e,
também, uma forma continuar liberando as
mães para o trabalho.
Para Campos, Rosemberg e Ferreira
(1993), através do governo federal foram criadas a Legião Brasileira de Assistência à LBA,
que se tornou responsável por executar as
políticas sociais da infância entre outros assuntos que se relacionavam às famílias. Passando a se unir com as creches dos setores
industriais e empresas privadas.

No início do século XX, segundo Aranha
(2006), o governo assumiu a responsabilidade de zelar pelos filhos dos trabalhadores.
Com o movimento da escola nova, o atendimento à criança, até então era assistencial
médico, passou também a ser visto como
atendimento psicológico educativo. Os jardins
da infância são criados a partir das creches
existentes. Pois até este momento o atendimento à criança não se pautava por nenhum
princípio pedagógico e não havia nenhuma
participação do poder público nesse nível de
ensino.
Aranha (1998), descreve que o atendimento das crianças antes da educação
elementar, teve início no século XIX com a
proposta do educador alemão Froebel, que
propôs uma Educação voltada à sensibilidade, baseada na utilização de jogos e materiais
didáticos, os quais deveriam traduzir por si a
crença em uma educação que atendesse a
natureza infantil. Ele foi o fundador do primeiro
jardim de infância, que tinha uma proposta
pedagógica para as crianças, privilegiando
a ludicidade, pois acreditava que a criança
aceitaria mais aprender brincando.
A pedagogia Froebeliana surgiu no Brasil por volta do final do século XIX por meio de
muitas críticas, como sendo uma pedagogia
que fundava espaços para guardar as crianças, porém também obteve muitos elogios.
Foi apresentada juntamente com o Movimento
das Escolas Novas devido à influência dos
Estados Unidos e da Europa.
Segundo Kuhlmann (2000), as mudanças da educação brasileira sofreram influências do movimento Escola Nova, provocando
um aumento do debate sobre a preparação
da infância. Num contexto histórico de transformações socioeconômicas, começou a ser
pensada no país a elaboração de uma proposta nacional para atendimento educacional
da infância, que até aquele momento era fundamentada na educação europeia.
Para Sousa (2000), a educação infantil
foi organizada oficialmente no início dos anos
1980, através do III Plano Setorial de Educação, Cultura e Desporto, que procurou programar uma educação que atendesse com
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qualidade, partindo do princípio do direito da
criança e da mãe a um atendimento de qualidade. Empresas privadas laicas e também
religiosas, investiram no setor.
Foi através da Constituição de 1988 e
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (1996) que ocorreram diversos
avanços em meio a Educação Infantil. Com a
criação deste documento, a Educação Infantil
passou por um imenso processo de revisão e
transformou as concepções sobre educação
de crianças em ambientes coletivos e de seleção que ofereciam fortalecimento das práticas e que serviam como base mediadora
da aprendizagem e do desenvolvimento das
crianças pequenas em geral.

O QUE É PSICOMOTRICIDADE
Psicomotricidade é o estudo do ser humano por meio do movimento corporal e suas
interações com o mundo. Seu estudo é relacionado ao desenvolvimento cognitivo, afetivo
e orgânico.
De acordo com Sousa (2000), no Curso de Psicomotricidade veremos os principais
conceitos, técnicas e procedimentos da área.
Aprenderemos a identificar, prevenir e tratar
transtornos e deficiências que ocorrem principalmente nos primeiros anos de vida.
O educador exerce a função de desenvolver a psicomotricidade quando trabalha os
movimentos das crianças e se articula com
toda sua afetividade, desejos e suas possibilidades de comunicação. No começo, a psicomotricidade era utilizada apenas na correção de alguma debilidade, dificuldade, ou
deficiência, e ainda está em formação,com
as pesquisas dos autores em pedagogia e
especialistas em educação.
Sugestões de exercícios psicomotores:
Texturas finas e grossas, Tato,Tato,Olfato,Cantigas de roda , Brincadeiras
imaginárias,engatinhar,Saltar,Rolar,Balançar,Rastejar,Dedoches,encaixe de forma. lego,cambalhotas,obstáculos,Banho de boneca,Campo de futebol ,bola. Enfim, tudo que
proporciona desenvolvimento da criança é
psicomotricidade .

QUAL O SIGNIFICADO DE PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS
De acordo com Sousa (2000), o objetivo do ensino de didática é equipar o aluno, futuro professor com instrumentos teóricos que
funcionem como recursos a serem mobilizados em situações concretas da atuação pedagógica. O ensino de didática na formação de
professores tem por objetivo conscientizar os
alunos quanto às concepções e conceitos referentes às disciplinas a serem ministradas e
ao modo de ensiná-las. O professor deve, portanto, buscar meios de ensino que chamem
a atenção ao lúdico e ao que interessa para
seu aluno. O mundo da educação inclusiva é
cheio de desafios e objetivos,os professores
trabalham “ brincando “ despertando o interesses daqueles que a buscam.
Existem inúmeras formas pedagógicas
para se dirigir às ações dos educandos .
Crianças de 4 e 5 anos ,por exemplo, que se
encontram na educação infantil, têm visões
acentuadas para receber informações e associar a sua fantasia , elas aprendem com o
imaginário.
Por meio de análise documental e da
realização de questionário e entrevistas com
as professoras atuantes no campo de pesquisa, o estudo revelou que as principais dificuldades de aprendizagem percebidas por elas
são: dificuldades na leitura, escrita, cálculos
matemáticos, entre outras.
E que as causas dessas dificuldades
podem estar relacionadas à família, à criança, e à escola. Os resultados mostraram que
as professoras percebem as dificuldades de
aprendizagem de três maneiras distintas: dificuldade em assimilar o conhecimento, na
leitura e escrita e dificuldade de raciocínio.
Verificou-se com os estudos realizados nesta
pesquisa que é importante a utilização de práticas pedagógicas diferenciadas que atendam
às necessidades dos alunos com a ajuda
do Atendimento Educacional Especializado
(AEE- 2000).
A pré-escola é um período denominado
de fase da mágica, dada pelo pensamento
fantástico que caracteriza a infância. Essa
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fase vai até o segundo sexto ano de vida e,
em torno de quatro anos, observa-se o interesse da criança por realizações concretas, o
que coloca em dúvida a adequação do termo
da mágica (ENDERLE, 1987).
Para Rosa (1986) a idade pré-escolar é
uma fase da vida considerada em termos de
psicologia evolutiva, ou seja, é nesse período
que o organismo se torna estruturalmente capacitado para exercício de atividades psicológicas mais complexas, como a linguagem
articulada. Portanto, as teorias do desenvolvimento humano admitem que a idade da pré-escola é fundamental por ser um período em
que os fundamentos da personalidade estão
começando a tomar formas claras e definidas.
A autora citada acima relata na sua literatura que segundo a teoria de Piaget, a fase
pré-escolar corresponde ao período pré-operacional do desenvolvimento cognitivo. As
operações mentais da criança nessa idade se
limitam aos significados imediatos do mundo
infantil. Sendo que a primeira fase desse estágio é caracterizada pelo pensamento egocêntrico e na Segunda fase a criança começa a
ampliar o seu mundo cognitivo, o que constitui o chamado pensamento intuitivo.
Conforme Bruner (1968, apud Rosa,
1986), na fase pré-escolar o mundo é representado para a criança de modo iônico, ou
seja, de modo visuoperceptivo. Do ponto de
vista da evolução do ser humano um fato importante nessa fase da vida é o processo de
descentralização, que possibilita à criança a
percepção de mais de um aspecto de dado
objeto de uma só vez. As mudanças significativas ocorrem durante o período da fase mágica nas principais áreas de desenvolvimento
intelectual, emocional, afetivo, social e motor
e, que ocorrem na idade de 5 a 6 anos.
Na pré-escola, a criança de 4 a 6 anos
de idade abrange a fase dos movimentos fundamentais, com o surgimento de múltiplas formas como correr, saltar, arremessar, receber,
chutar e suas combinações. Nesta fase, os
movimentos fundamentais vão servir de base
para as combinações em habilidades desportivas, de modo que a aquisição dos movimentos fundamentais (Gallahue & Ozmun, 2005).

A IMPORTÂNCIA DA BRINCADEIRA
LIVRE TRABALHANDO A
PSICOMOTRICIDADE
Para Negrini (2003), a brincadeira livre
com objetos não estruturados ou de largo alcance para as crianças bem pequenas em
ambientes de vida coletiva, através de propostas que promovam a exploração, descoberta e autonomia, como o brincar heurístico
e o cesto dos tesouros. A criança entre 5 e
6 anos encontra-se em uma fase na qual o
egocentrismo é predominante nas suas ações
,pensamentos e sentimentos .
A metodologia utilizada é sempre a da
observação durante o desenvolvimento dos
jogos e brincadeiras heurísticas, pois além
das observações durante as sessões, são
captados e gerados recursos imagéticos para
análise de dados,aos poucos a criança inicia
a tolerância social ,cria vínculos afetivos ,divide o espaço ,cria situações onde o “meu” é
substituído pelo “teu” ,e assim aprende brincando.
O objetivo está em analisar como o brincar heurístico contribui para o desenvolvimento social e cognitivo das crianças,diante dos
dados gerados é possível constatar as reais
contribuições do brincar heurístico, o conhecimento cognitivo sempre é muito mais intenso
que o social.
Momentos de brincadeiras livres são
imprescindíveis e necessitam de tempo, e
sempre proporciona momentos para o aluno /
criança evoluir. O espaço e materiais adequados servem para potencializar as descobertas
das crianças.
Cabe aos professores, em sua prática
docente, propiciar situações de aprendizagem
que levem ao desenvolvimento de habilidades
e de conteúdos que possam responder às
necessidades dos alunos ao meio social que
habitam.
O grande número de brinquedos que
são produzidos atualmente no mercado, sugere que há certa compreensão por parte dos
adultos de que a brincadeira em si é importante para seus filhos ,ou seja ,as crianças em
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geral.O educador deve ser capaz de mediar
sem ser intrusivo e de acompanhar sem ser
omissivo ou indiferente,em todas esses ‘organizações de brincadeiras
Para Negrini (2003), o brincar heurístico
deve sempre fazer parte da vida de nossas
crianças, pois é nele que ela vai expor toda sua
necessidade e sentimentos. E através deste artigo iremos destacar a importância do brincar.
O brincar faz parte do ser criança, e
isso é fantástico, pois tem expressivo efeito
por si só, o brincar, além de auxiliar no desenvolvimento infantil, nas esferas emocional,
intelectual, social e física, demonstrando a
sua fundamental importância neste período
riquíssimo do ser humano, ou seja, a sua própria estrutura, a base construtiva do que tendemos a chegar ao desencadear de nossas
vidas, dando-nos o asseguramento necessário para progressão natural do ciclo humano.
A brincadeira instintivamente é usada
pelo bebê para descobrir o mundo. Porém
com tantas inovações no mercado de vendas,
às vezes esquecemos de propor o imaginário para nossos bebês e crianças. Este artigo
trata justamente desse tema ,o brincar imaginário sem formalidades.
Em 1987 Elinor Goldschmied desenvolveu uma pesquisa que chamou de Brincar
Heurístico para a aprendizagem e desenvolvimento de crianças, em colaboração com educadoras de vários países. Este olhar deve-se
ao ponto de vista em que a criança explore
sua criatividade, se desenvolva e consiga se
expressar através de brincadeiras.
A palavra “heurístico” vem do grego eurisko e significa descobrir,a criança começa a
alcançar a compreensão de algo. O foco do
brincar está na descoberta que a criança consegue fazer e também na manipulação de objetos como sementes, caixas, tapetes de borracha, bolas de pingue-pongue, novelos de lã,
etc. Em outras palavras, conforme Goldschmied
e Jackson (2006), o brincar heurístico envolve
oferecer a um grupo de crianças, uma grande quantidade de objetos para que elas brinquem,manipulem livremente sem a intervenção
dos adultos,sendo eles pais ou educadoras .

Para Negrini (2003), conclui-se que o
brincar heurístico com o uso do Cesto de Tesouros ,possa nos oferecer uma experiência
de aprendizagem ampla para os bebês que
estão na fase de descobertas pelo mundo.
Proporcionar o brincar heurístico em instituições infantis é buscar a resolução cuidadosa
de pequenos detalhes, como: tempo, espaço,
materiais adequados e gerenciamento.
O papel do professor é o de organizador
e mediador, e não o de iniciador. Os bebês
brincarão com concentração e sem conflitos
por longos períodos, desde que lhes sejam
oferecidos quantidades generosas de objetos
cuidadosamente selecionados,e organizados
para tal brincadeira.
Que lugar ocupa a brincadeira livre
na sala de aula na educação infantil? O que
pensam os educadores a este respeito? Um
rápido olhar sobre as salas de aulas de educação infantil e suas práticas pedagógicas,
nos deixa um confronto com a realidade onde
a brincadeira livre deixa de ser apenas para
seu próprio aprendizado e passa a ser um
abandono por parte das educadoras.
O deixar a criança livre para brincar,
não quer dizer deixar pra lá, deixar com que
ela se vire sozinha, mas sim é simplesmente
obter um olhar voltado para que a criança tenha direitos de escolher e seu professor deve
ser seu mediador,mas não a conduzindo diretamente.
Para Negrini (2003), a brincadeira está
intimamente ligada à aprendizagem, isto acontece, porque a criança não separa o momento
de brincar do momento de aprender ou qualquer outro momento. Sua brincadeira é a sua
aprendizagem ,pois é no momento que ela
brinca ,que ela consegue absorver todo seu
aprendizado de maneira prazerosa e isso fica
gravado em sua memória.
É importante o cuidado de não confundir
os momentos de brincadeiras exclusivamente
como portadores de aprendizagens e planejar
brincadeiras sempre com este intuito, a brincadeira deve ser livre, pois ela aprenderá por
si só, isso acontece de maneira natural. Essa
postura poderia causar um protecionismo ex31 - março/ 2022 - Educar FCE
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cessivo do adulto ao orientar, e sempre estar
conduzindo os momentos de brincadeira com
um propósito específico, com objetivos marcados e cronometrados.
Para Negrini (2003), o homem não brinca mais, a criança pequena começa a fazer
imitações do homem que não brinca mais
e vai acabar sem nunca ter brincado, pois
infelizmente nossa “época”, vamos chamar
assim, as brincadeiras foram sendo deixadas
de lado e substituídas por tecnologia, onde o
jogo brinca ,e os movimentos são virtuais e
não da própria criança .A criança só vê a mãe
usando aparelhos elétricos, não vê a mãe sacudindo a roupa, cantarolar enquanto bate um
bolo,até mesmo ir às lojas se tornou cansativo
,pois tudo é on-line . A mãe e o pai são portadores de aparelhos que precisam fazer tudo
o mais rápido possível. Em vez do canto, da
dança, o barulho dos motores domésticos. A
grande variedade de objetos que podem fazer
parte de um Cesto de Tesouros significa que
não há necessidade de incluir um objeto que
produz ansiedade, curiosidade, conhecimento
das educadoras, em relação à sua segurança.
O prazer que provém das brincadeiras
guarda o sentido do prazer pelo viver, ser, investigar, sentir, tocar, viver com o outro, vibrar
com vitórias e enfrentar derrotas, enfim, de
verdadeiramente fazer, brincar, ser livre.
A educação infantil se insere em um contexto histórico e social decorrente das mudanças produzidas pelo capitalismo industrial no
século XIX, que passou a incorporar o trabalho
feminino e da criança no sistema fabril. Embora,
segundo Aranha (2006), no período anterior da
Revolução Industrial e durante ela, a questão da
educação já ocupasse o pensamento de grandes filósofos, que defenderam a importância da
educação para todos os seres humanos.
Portanto, Aranha (2006) fala da pouca
discussão sobre a infância e sua educação,
limitando a organização de um sistema de
ensino e de propostas metodológicas para o
ensino das crianças pequenas. Isso limitou
as potencialidades e as oportunidades de
desenvolvimento, comprometendo a visão
educacional na infância e dos trabalhadores
neste nível educativo.

Para Negrini (2003), através do brinquedo e brincadeiras a criança pode desenvolver a imaginação, confiança, autoestima,
e a cooperação,no meio em que se insere. O
modo que a criança brinca mostra seu mundo interior, revela suas necessidades e isso
permite a interação da criança com as outras
crianças e a formação de sua personalidade.
Para isso é necessário que as escolas de
Educação Infantil proporcionem condições e
promovam situações de atividades conforme
as necessidades das crianças, oportunizando
a estimulação para o seu desenvolvimento
integral.
Para Negrini (2003), por meio de diversos estudos realizados nos últimos anos
sobre a criança, educadores sugerem que o
brincar para ela é essencial, principalmente
porque é assim que aprende, e sempre a
brincadeira e o brinquedo estarão fortemente
relacionados com a aprendizagem em si. As
crianças até os três anos de idade, quando
jogam, não percebem nessa ação qualquer
diferença com o que os adultos consideram
um trabalho. Vivem a fase que Piaget chamou
de anomia e, dessa forma, não podem compreender regras. Assim adoram ajudar a mãe
a varrer a casa ou fazer bolos, não porque
exista valor ou utilidade nessas ações, mas
porque são essas as atividades interessantes
e divertidas. Essa forma de pensar, entretanto, modifica-se, e já a partir dos quatros a
cinco anos é que buscam benefícios através
do jogo, mesmo que estes sejam o elogio da
sua ação.
Para Negrini (2003), com o uso das
brincadeiras a criança acaba explorando o
mundo a sua volta livremente, pois é a partir daí que ela constrói seu aprendizado, e é
nesse espaço que a criança acaba criando
um mundo de fantasias e manifesta seus sentimentos, se sentindo cada vez mais segura para interagir. É brincando também que a
criança aprende a respeitar regras, a ampliar
o seu relacionamento social e a respeitar a si
mesmo e ao outro.
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Para realizar esse trabalho, contamos
com uma bibliografia ampla, com leituras de
livros, artigos, revistas e sites sobre o tema
abordado, além de pesquisar grandes autores e pensadores. Desta forma poderemos
evidenciar o quão as crianças aprendem brincando, pois, o mundo em que vive é descoberto através de jogos que vão dos mais
fáceis até os mais variados. Os jogos para
as crianças são uma preparação para a vida
adulta, são através das brincadeiras, e seus
movimentos e a interação com outras crianças e com os objetos, que elas vão desenvolver suas potencialidades.
O jogo não pode ser visto apenas como
divertimento ou apenas como brincadeiras
para distração, ele favorece o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e a interação com
amigos, jogos e brincadeiras trabalham de
forma lúdica e estimula o raciocínio lógico
da criança, eles funcionam como facilitadores na aprendizagem. Para compreensão e
um maior aprofundamento sobre os estudos
relativos aos jogos e brincadeiras e sua relação com o processo de aprendizagem e
do desenvolvimento integral das crianças da
Educação infantil.
A formação da criança era viabilizada
por meio dos brinquedos e dos jogos que ela
executava. Através das brincadeiras as crianças descobrem o mundo à sua volta, construindo a sua própria realidade, dando-lhe um
significado. Kishimoto (2010) considera que
brincar na Educação Infantil implica definir o
se pensa da criança, que mesmo pequena
sabe de muitas coisas, interage com pessoas, se expressa com gestos e olhares e mostra como é capaz de compreender o mundo.
O brincar é uma ação livre que não exige como condição um produto final. Piaget
(1976) ao conceituar “o jogo como uma atividade que desenvolve o intelecto da criança”
(p.139), constatou no decorrer dos seus estudos, que através dos jogos a criança muda
seu comportamento e exercita a sua autonomia, pois aprendem a julgar argumentar, a
pensar, a chegar a um consenso.

Para Negrini (2003), o estudo que pretendemos realizar é uma pesquisa bibliográfica, referente aos jogos e brincadeiras na
Educação Infantil ,trabalhando com a psicomotricidade, fundamentada nas reflexões de
leituras de textos de autores diversos, e também de livros, revistas, sites e arquivos. Teremos como instrumento de investigação, uma
pesquisa quantitativa através de questionários
investigativos com professores da Educação
Infantil e observação dos alunos da educação
infantil durante as brincadeiras.
A infância realmente foi determinada pelas
habilidades dos adultos, modificando-se bastante ao longo da história. Até o século XII, as condições gerais de higiene e saúde eram muito
precárias, o que tornava o índice de mortalidade
infantil muito alto. Nesta época não se dava importância às crianças e com isso o índice de
mortalidade só aumentava, pois não existia nenhuma preocupação com a higiene das crianças.
De acordo com Mendonça (2004), a valorização e o sentimento atribuídos à infância
nem sempre existiram da forma como hoje
são concebidos e difundidos, tendo sido modificados a partir de mudanças econômicas
e políticas da estrutura social. Percebe-se essas transformações em pinturas, diários de
família, testamentos, igrejas e túmulos, o que
demonstra que a família e escola nem sempre
existiram da mesma forma.
De acordo com Mendonça (2004), a
concepção de infância configura-se como um
aspecto importante que aparece e que torna
possível uma visão mais ampla, pois a ideia
de infância não está unicamente ligada à faixa
etária, a cronologia, a uma etapa psicológica
ou ainda há um tempo linear, mas sim a uma
ocorrência e a uma história.
Neste sentido considerar a criança hoje
como sujeito de direitos é o marco principal de
toda mudança legal conquistada ao longo do
tempo, porém antes dessa mudança podemos
perceber que muitas coisas aconteceram, muitas lutas e desafios foram travadas no decorrer
da história para que se chegasse a concepção atual,a criança deve brincar e expor seus
sentimentos e prazeres através de brincadeiras
livres onde ela mesma possa se conduzir.
31 - março/ 2022 - Educar FCE

276

Revista Educar FCE - 52 ª Edição - 31 - Março/ 2022

Cabe aos professores, em sua prática docente, propiciar situações de aprendizagem que
levem ao desenvolvimento de habilidades e de
conteúdos que possam responder às necessidades dos alunos ao meio social que habitam.
O grande número de brinquedos que são
produzidos atualmente no mercado, sugere que
há certa compreensão por parte dos adultos de
que a brincadeira em si é importante para seus
filhos ,ou seja ,as crianças em geral.
O educador deve ser capaz de mediar
sem ser intrusivo e de acompanhar sem ser
omissivo ou indiferente,em todas esses ‘organizações de brincadeiras,o brincar heurístico
deve sempre fazer parte da vida de nossas
crianças ,pois é nele que ela vai expor toda
sua necessidade e sentimento.
Em 1987 Elinor Goldschmied desenvolveu uma pesquisa que chamou de Brincar
Heurístico para a aprendizagem e desenvolvimento de crianças, em colaboração com educadoras de vários países. Este olhar deve-se
ao ponto de vista em que a criança explore
sua criatividade, se desenvolva e consiga se
expressar através de brincadeiras.
A palavra “heurístico” vem do grego eurisko e significa descobrir,a criança começa
a alcançar a compreensão de algo. O foco
do brincar está na descoberta que a criança
consegue fazer e também na manipulação de
objetos como sementes, caixas, tapetes de
borracha, bolas de pingue-pongue, novelos
de lã, etc. Em outras palavras, conforme Goldschmied e Jackson (2006), o brincar heurístico envolve oferecer a um grupo de crianças,
uma grande quantidade de objetos para que
elas brinquem,manipulem livremente sem a
intervenção dos adultos,sendo eles pais ou
educadoras .
De acordo com Mendonça (2004), o
brincar heurístico com o uso do Cesto de Tesouros,possa nos oferecer uma experiência
de aprendizagem ampla para os bebês que
estão na fase de descobertas pelo mundo.
Proporcionar o brincar heurístico em instituições infantis é buscar a resolução cuidadosa
de pequenos detalhes, como: tempo, espaço,
materiais adequados e gerenciamento.

O papel do professor é o de organizador
e mediador, e não o de iniciador. Os bebês
brincarão com concentração e sem conflitos
por longos períodos, desde que lhes sejam
oferecidos quantidades generosas de objetos
cuidadosamente selecionados,e organizados
para tal brincadeira.
De acordo com Mendonça (2004), que
lugar ocupa a brincadeira livre na sala de
aula na educação infantil? O que pensam os
educadores a este respeito? Um rápido olhar
sobre as salas de aulas de educação infantil
e suas práticas pedagógicas, nos deixa um
confronto com a realidade onde a brincadeira
livre deixa de ser apenas para seu próprio
aprendizado e passa a ser um abandono por
parte das educadoras. O deixar a criança livre para brincar, não quer dizer deixar pra lá,
deixar com que ela se vire sozinha, mas sim
é simplesmente obter um olhar voltado para
que a criança tenha direitos de escolher e seu
professor deve ser seu mediador, mas não a
conduzindo diretamente.
De acordo com Mendonça (2004), a
brincadeira está intimamente ligada à aprendizagem, isto acontece, porque a criança não
separa o momento de brincar do momento
de aprender ou qualquer outro momento. Sua
brincadeira é a sua aprendizagem, pois é no
momento que ela brinca ,que ela consegue
absorver todo seu aprendizado de maneira
prazerosa e isso fica gravado em sua memória.
É importante o cuidado de não confundir
os momentos de brincadeiras exclusivamente
como portadores de aprendizagens e planejar
brincadeiras sempre com este intuito, a brincadeira deve ser livre, pois ela aprenderá por
si só, isso acontece de maneira natural. Essa
postura poderia causar um protecionismo excessivo do adulto ao orientar, e sempre estar
conduzindo os momentos de brincadeira com
um propósito específico, com objetivos marcados e cronometrados.
O homem não brinca mais, a criança
pequena começa a fazer imitações do homem
que não brinca mais e vai acabar sem nunca
ter brincado, pois infelizmente nossa “época”,
vamos chamar assim, as brincadeiras foram
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sendo deixadas de lado e substituídas por
tecnologia, onde o jogo brinca ,e os movimentos são virtuais e não da própria criança.
A criança só vê a mãe usando aparelhos elétricos, não vê a mãe sacudindo a
roupa, cantarolar enquanto bate um bolo,até
mesmo ir às lojas se tornou cansativo ,pois
tudo é on-line . A mãe e o pai são portadores
de aparelhos que precisam fazer tudo o mais
rápido possível. Em vez do canto, da dança,
o barulho dos motores domésticos. A grande
variedade de objetos que podem fazer parte
de um Cesto de Tesouros significa que não há
necessidade de incluir um objeto que produz
ansiedade, curiosidade, conhecimento das
educadoras, em relação à sua segurança.
O prazer que provém das brincadeiras
guarda o sentido do prazer pelo viver, ser, investigar, sentir, tocar, viver com o outro, vibrar
com vitórias e enfrentar derrotas, enfim, de
verdadeiramente fazer, brincar, ser livre.
A educação infantil se insere em um
contexto histórico e social decorrente das mudanças produzidas pelo capitalismo industrial
no século XIX, que passou a incorporar o trabalho feminino e da criança no sistema fabril.
Embora, segundo Aranha (2006), no período
anterior da Revolução Industrial e durante ela,
a questão da educação já ocupasse o pensamento de grandes filósofos, que defenderam
a importância da educação para todos os seres humanos.
Aranha (2006) fala da pouca discussão
sobre a infância e sua educação, limitando
a organização de um sistema de ensino e
de propostas metodológicas para o ensino
das crianças pequenas. Isso limitou as potencialidades e as oportunidades de desenvolvimento, comprometendo a visão educacional
na infância e dos trabalhadores neste nível
educativo.
Nos brinquedos e brincadeiras a criança pode desenvolver a imaginação, confiança, autoestima, e a cooperação,no meio em
que se insere .O modo que a criança brinca
mostra seu mundo interior, revela suas necessidades e isso permite a interação da criança
com as outras crianças e a formação de sua

personalidade. Para isso é necessário que as
escolas de Educação Infantil proporcionem
condições e promovam situações de atividades conforme as necessidades das crianças,
oportunizando a estimulação para o seu desenvolvimento integral.
Diversos estudos realizados nos últimos
anos sobre a criança, educadores sugerem
que o brincar para ela é essencial, principalmente porque é assim que aprende, e sempre
a brincadeira e o brinquedo estarão fortemente relacionados com a aprendizagem em si.
As crianças até os três anos de idade, quando
jogam, não percebem nessa ação qualquer
diferença com o que os adultos consideram
um trabalho. Vivem a fase que Piaget (1998),
chamou de anomia e, dessa forma, não podem compreender regras. Assim adoram ajudar a mãe a varrer a casa ou fazer bolos, não
porque exista valor ou utilidade nessas ações,
mas porque são essas as atividades interessantes e divertidas. Essa forma de pensar,
entretanto, modifica-se, e já a partir dos quatros a cinco anos é que buscam benefícios
através do jogo, mesmo que estes sejam o
elogio da sua ação.
De acordo com Mendonça (2004), as
brincadeiras a criança acaba explorando o
mundo a sua volta livremente, pois é a partir daí que ela constrói seu aprendizado, e é
nesse espaço que a criança acaba criando
um mundo de fantasias e manifesta seus sentimentos, se sentindo cada vez mais segura para interagir. É brincando também que a
criança aprende a respeitar regras, a ampliar
o seu relacionamento social e a respeitar a si
mesmo e ao outro.
Para realizar esse trabalho, contamos
com uma bibliografia ampla, com leituras de
livros, artigos, revistas e sites sobre o tema
abordado, além de pesquisar grandes autores e pensadores. Desta forma poderemos
evidenciar o quão as crianças aprendem brincando, pois, o mundo em que vive é descoberto através de jogos que vão dos mais
fáceis até os mais variados.
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Os jogos para as crianças são uma preparação para a vida adulta, são através das
brincadeiras, e seus movimentos e a interação
com outras crianças e com os objetos, que
elas vão desenvolver suas potencialidades.
O jogo não pode ser visto apenas como
divertimento ou apenas como brincadeiras
para distração, ele favorece o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e a interação com
amigos, jogos e brincadeiras trabalham de
forma lúdica e estimula o raciocínio lógico
da criança, eles funcionam como facilitadores na aprendizagem. Para compreensão e
um maior aprofundamento sobre os estudos
relativos aos jogos e brincadeiras e sua relação com o processo de aprendizagem e
do desenvolvimento integral das crianças da
Educação infantil.
A formação da criança era viabilizada
por meio dos brinquedos e dos jogos que ela
executava. Através das brincadeiras as crianças descobrem o mundo à sua volta, construindo a sua própria realidade, dando-lhe um
significado. Kishimoto (2010) considera que
brincar na Educação Infantil implica definir o
se pensa da criança, que mesmo pequena
sabe de muitas coisas, interage com pessoas, se expressa com gestos e olhares e mostra como é capaz de compreender o mundo.
O brincar é uma ação livre que não exige como condição um produto final. Piaget
(1976) ao conceituar “o jogo como uma atividade que desenvolve o intelecto da criança”
(p.139), constatou no decorrer dos seus estudos, que através dos jogos a criança muda
seu comportamento e exercita a sua autonomia, pois aprendem a julgar argumentar, a
pensar, a chegar a um consenso.

A infância realmente foi determinada pelas habilidades dos adultos, modificando-se
bastante ao longo da história. Até o século XII,
as condições gerais de higiene e saúde eram
muito precárias, o que tornava o índice de
mortalidade infantil muito alto. Nesta época
não se dava importância às crianças e com
isso o índice de mortalidade só aumentava,
pois não existia nenhuma preocupação com
a higiene das crianças.
De acordo com Mendonça (2004), a valorização e o sentimento atribuídos à infância
nem sempre existiram da forma como hoje
são concebidos e difundidos, tendo sido modificados a partir de mudanças econômicas
e políticas da estrutura social. Percebe-se essas transformações em pinturas, diários de
família, testamentos, igrejas e túmulos, o que
demonstra que a família e escola nem sempre
existiram da mesma forma.
A concepção de infância configura-se
como um aspecto importante que aparece
e que torna possível uma visão mais ampla,
pois a idéia de infância não está unicamente
ligada à faixa etária, a cronologia, a uma etapa psicológica ou ainda há um tempo linear,
mas sim a uma ocorrência e a uma história. Neste sentido considerar a criança hoje
como sujeito de direitos é o marco principal
de toda mudança legal conquistada ao longo
do tempo, porém antes dessa mudança podemos perceber que muitas coisas aconteceram, muitas lutas e desafios foram travadas
no decorrer da história para que se chegasse
a concepção atual,a criança deve brincar e
expor seus sentimentos e prazeres através
de brincadeiras livres onde ela mesma possa
se conduzir.

O estudo que pretendemos realizar com
este TCC é uma pesquisa bibliográfica, referente aos jogos e brincadeiras na Educação
Infantil, fundamentada nas reflexões de leituras de textos de autores diversos, e também
de livros, revistas, sites e arquivos. Teremos
como instrumento de investigação, uma pesquisa quantitativa através de questionários
investigativos com professores da Educação
Infantil e observação dos alunos da educação
infantil durante as brincadeiras.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Psicomotricidade é uma relação entre pensamento e ação, e envolve, também, as emoções. Os educadores, pais e crianças se relacionam e assim tem a finalidade de assegurar
o desenvolvimento funcional da criança , tendo em conta as possibilidades da criança, e
ajudar sua afetividade a se expandir e equilibrar-se, através do intercâmbio com o ambiente
humano . São realizadas atividades motoras e emocionais a fim de estabelecer habilidades
de desenvolvimento.
É brincando que a criança se descobre e consegue se expressar de maneira livre e
saudável. A criança tem uma mentalidade semelhante à do artista, pois ambos ingressam
facilmente no universo do faz de conta, aplicando o dom de fantasiar a tudo e fingindo que
algo é, na verdade, alguma coisa bem diferente,ela inventa ,ela constrói, ela faz e desfaz. A
brincadeira pode ser representada por meio de várias formas,uma delas é simplesmente deixar
a criança expor seus movimentos.
O brincar faz parte do ser criança, e isso é fantástico, pois tem expressivo efeito por si
só, o brincar, além de auxiliar no desenvolvimento infantil, nas esferas emocional, intelectual,
social e física, demonstrando a sua fundamental importância neste período riquíssimo do
ser humano, ou seja, a sua própria estrutura, a base construtiva do que tendemos a chegar
ao desencadear de nossas vidas, dando-nos o asseguramento necessário para progressão
natural do ciclo humano.
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O GOSTAR DA MATEMÁTICA PELA APRENDIZAGEM

RESUMO: O presente trabalho trabalho tem como objetivo geral verificar conceitos do gostar da
matemática pela aprendizagem, no qual enfatizava-se a necessidade do desenvolvimento mental
do aluno e de seus interesses, considerando o estudante um descobridor de conhecimentos e com
essa mudança de perspectiva, recomendava-se a renúncia aos processos de memorização sem
raciocínio, ao abuso de enunciados com definições e regras, bem como ao estudo sistemático
de demonstrações já realizadas, no qual o ensino deveria iniciar com base na intuição. O gostar
da matemática surge com a motivação diante de métodos e práticas. Os números nos ajudam
a entender o mundo , e a matemática nos ajuda a entender os números. Cabe à escola ampliar,
desenvolver mais acuradamente aqui e ali, enriquecer as relações percebidas, nunca iniciar do
zero a construção das significações.

Palavras-chave: Aprendizagem; Matemática; Motivação.
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INTRODUÇÃO

A

matemática muitas vezes é vista como algo complexo e difícil de aprender. Entretanto, assim como qualquer aprendizagem, a matemática precisa ser estimulada
através de suas práticas, vinculadas ao cotidiano.

Os objetos matemáticos – números, formas, relações – constituem instrumentos básicos
para a compreensão da realidade, da leitura de um texto ou interpretação de um gráfico à
apreensão quantitativa das grandezas e relações presentes em fenômenos naturais ou econômicos, entre outros. (MACHADO; D’AMBROSIO; ARANTES, 2014).
No eixo argumentação/decisão, o papel da matemática como instrumento para o desenvolvimento do raciocínio lógico, da análise racional – tendo em vista a obtenção de conclusões
necessárias (MACHADO; D’AMBROSIO; ARANTES, 2014).
O trabalho traz como justificativa que muitas metodologias e práticas com a matemática
devem ser mudadas, muitos professores devem mostrar a importância de aprender a matemática diante do seu uso social.
O presente trabalho tem como objetivo geral verificar conceitos do gostar da matemática pela aprendizagem e objetivos específicos relatar sobre os paradigmas do gostar da
matemática; analisar o uso da matemática na sociedade e analisar contribuições do gostar
da matemática pela aprendizagem.
Deste modo, como o professor pode incentivar o gostar da matemática pela aprendizagem?
A metodologia é uma pesquisa bibliográfica dentro dos temas de gostar da matemática;
matemática e sociedade.
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A MATEMÁTICA E O PARADIGMA DO
GOSTAR
Alguns dos motivos pelo gostar da matemática estão vinculados a metodologia.
Conforme Goes (2015) na atualidade procura-se estimular o ensino tal como foi concebido no início do século XX, mas, há muitos
professores que continuam pensando como
profissionais anteriores à essa época e oferecem um ensino tradicional, no qual a Matemática é considerada uma disciplina mental,
descontextualizada e repleta de abstrações.
Goes (2015) relata que enfatizava-se a
necessidade do desenvolvimento mental do
aluno e de seus interesses, considerando o
estudante um descobridor de conhecimentos
e com essa mudança de perspectiva, recomendava-se a renúncia aos processos de memorização sem raciocínio, ao abuso de enunciados com definições e regras, bem como
ao estudo sistemático de demonstrações já
realizadas, no qual o ensino deveria iniciar
com base na intuição.
Quanto aos alunos, conforme Goes
(2015) a maioria deles acredita que aprender
matemática consiste apenas em saber algoritmos e fórmulas e seguir regras que foram
implantadas pelo docente em sala de aula,
nos quais muitos acreditam também que a
matemática é composta de conceitos estáticos, inquestionáveis e incompreensíveis;
acreditam inclusive que tais conceitos foram
criados ou simplesmente descobertos por
pessoas geniais.
É muito comum o aluno desistir de resolver problemas matemáticos, afirmando
que não aprendeu como resolver determinado modelo de exercício por não ter conseguido reconhecer o algoritmo. Nesses
casos, podemos perceber a ausência de
flexibilidade dos estudantes para a resolução de situações-problema e de ousadia
para tentar solucionar um mesmo problema de formas diferentes (GOES, 2015,
p. 26).

Deste modo, Goes (2015) relata que
na visão de muitos professores, os alunos
realmente aprendem quando conseguem reproduzir o maior número de exercícios, mas,
essa perspectiva é equivocada, uma vez que,
na mera repetição, os alunos não interpretam o mundo à sua volta e suas experiências.
Esse processo os leva a demonstrar, por meio
de respostas, que aparentemente compreenderam os conceitos matemáticos abordados.
Contudo, a partir do momento em que alteramos o enunciado ou até mesmo o foco do
exercício, os alunos nos surpreendem com
erros. É por meio desses erros que podemos
entender um pouco mais sobre as resoluções
por eles desenvolvidas.
Machado, D’Ambrosio e Arantes (2014)
coloca que o conhecimento é como uma
grande teia, uma grande rede de significações com conceitos, as noções, as ideias,
os significados; os fios que compõem as
relações que estabelecemos entre algo, ou
um significado que se constrói, e o resto do
mundo.
Conforme Machado, D’Ambrosio e
Arantes (2014) iniciar essa teia não constitui
um problema escolar, pois todos os alunos já
chegam à escola com uma rede de significações, engendrada pelo domínio da língua em
sua forma oral, cabe à escola ampliar, desenvolver mais acuradamente aqui e ali, enriquecer as relações percebidas, nunca iniciar do
zero a construção das significações. A imagem da rede constitui uma nova perspectiva
como representação metafórica da construção do conhecimento.
Nos processos de ensino, Machado,
D’Ambrosio e Arantes (2014) colocam que
para percorrer essa rede, é preciso encadear significações, alinhavar percursos. Cada
curso que se organiza constitui um percurso
sobre uma teia de significações, mas que não
existem encadeamentos únicos, percursos
absolutamente necessários, sendo sempre
possível arquitetar uma grande diversidade de
caminhos para articular com as significações,
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A organização do conhecimento na escola concentra-se excessivamente no explícito, no que é verbalizável, ainda que nunca venha a ser sentido ou vivenciado de
modo pleno pelos sujeitos. As atividades
escolares privilegiam o explicável, tanto
no desenvolvimento dos trabalhos quanto nos processos de avaliação, sendo
frequentes os casos em que conteúdos
disciplinares são transmitidos pelos professores – e devolvidos aos alunos nas
provas – sem que ocorra uma “incorporação” efetiva (MACHADO; D’AMBROSIO;
ARANTES, 2014, p. 25).

Santos, França e Santos (2007) coloca
que na prática pedagógica depara-se com
alunos que apresentam dúvidas e resistência
em desenvolver alguns conceitos matemáticos e uma grande oposição em aprendê-la,
nos quais alguns revelam no cotidiano o sentimento que têm pela matemática, sendo preciso inovar o ensino mostrando cada vez mais
a importância dessa área do conhecimento
no dia a dia. Com isso, o aluno tende a ser
um sujeito crítico e participativo para que o
processo de ensino e aprendizagem possa
fluir naturalmente.

Guizelini (2005) considera que a educação matemática, desde há muitos anos, tem
sido pródiga em trabalhos cuja ênfase se encontra nos problemas cognitivos de ensino
e da aprendizagem e diante dos problemas
enfrentados pela educação atualmente, que
refletem novas formas de sintomas, como
violência excessiva e desinteresse geral dos
alunos e alguns professores, ocorrendo a necessidade de ampliação de pesquisas dentro deste contexto considerando os aspectos
subjetivos que marcam a relação do sujeito
com o conhecimento matemático.

Assim, conforme França e Santos (2007)
relata que tanto os educadores matemáticos
como a escola devem estar em constante
evolução para atuarem no mundo moderno,
o que será proveitoso não só para os alunos,
futuros interessados, mas para todo conjunto
da sociedade, pois, diante dos avanços tecnológicos do século atual, o homem de hoje
necessita de preparação para sobreviver em
um mundo tão competitivo, e a aplicação da
matemática.

Figueiredo (2016) coloca que as causas da rejeição pelo ensino de matemática
são na maioria das vezes em consequência
a dificuldade de aprendizagem que podem
estar associadas aos alunos, considerando
o desinteresse, falta de perspectiva de futuro,
falta de hábitos de estudos e as impressões
que têm da matemática e do professor,

França e Santos (2007) colocam que
cabe ao professor de Matemática, ter um compromisso perante a sociedade, preparar as
novas gerações para o mundo em que terão
que viver. Isto quer dizer, proporcionar-lhes a
aprendizagem para que os alunos adquiram
as habilidades que serão indispensáveis para
o desempenho de acordo com o avanço da
tecnologia.

O professor, se por um lado contribui para
a rejeição, também é o principal agente
para que essa intervenção ocorra. É necessário que haja, uma mudança na forma de educar, uma mudança que faça
com que desperte nos alunos o interesse
e a motivação em aprender Matemática
e despertar o gosto pela mesma. O professor deve ser orientador, mediador e
organizador das construções dos alunos,
respeitando sua bagagem cultural, levando em consideração que para uma única
situação problema podem existir diversas
maneiras de resolução (FIGUEIREDO,
2015, p. 14).
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MATEMÁTICA E SOCIEDADE
Silva e Guirado (2014) relata que uma
das preocupações da educação brasileira é a
formação integral do indivíduo, pois se acredita que só assim será possível o cidadão
galgar os degraus superiores na sociedade,
deste modo, a Matemática é integrante na
base de formação educacional do indivíduo,
caracteriza-se como um campo de saber essencial, ainda mais nos dias atuais, em que
a tecnologia é dominante, possibilitando o
conhecimento em diversas atividades do cotidiano.
Assim, conforme Silva e Guirado (2014)
a matemática colabora com o pensamento e
o raciocínio dedutivo, além de ser uma ferramenta para tarefas específicas em quase
todas as atividades humanas, nos quais as
situações cotidianas podem, muitas vezes,
dar sentido a uma gama de conteúdos a serem estudados em sala de aula, mas não podemos deixar de considerá-las importantes,
também em outros contextos,
Cidadãos quantitativamente alfabetizados precisam conhecer mais que fórmulas e equações. Eles precisam de uma
predisposição para olhar o mundo através de olhos matemáticos, para ver os
benefícios (e riscos) de pensar quantitativamente acerca de assuntos habituais, e
para abordar problemas complexos com
confiança no valor do raciocínio cuidadoso. Alfabetização quantitativa dá poder
às pessoas ao fornecer-lhes ferramentas
para que pensem por si próprias, para
fazer perguntas inteligentes aos especialistas, e para confrontar a autoridade com
confiança. Estas são habilidades requeridas para prosperar no mundo moderno
(MOURA NETO, 2004, p. 5).

Desta forma, Moura Neto (2004) relata
que a capacidade de um indivíduo identificar
e entender o papel que a matemática joga no
mundo fazer julgamentos matemáticos bem
fundamentados e se engajar em matemática
de uma forma que atinja as necessidades atuais e futuras na vida daquele indivíduo como
um cidadão construtivo, preocupado e ponderado.
Santos, Graça e Santos (2007) coloca
que que antes mesmo da criança entrar na
escola, ela já traz consigo algumas noções de
matemática e de números, mesmo aquelas
crianças menos favorecidas em relação às
condições socioeconômicas ao entrar na escola, sabem pelo menos dizer quantos anos
têm, identificar os números com os dedos das
mãos, noção de dinheiro, como, o troco na
cantina ou até mesmo verificar se o dinheiro dá para pagar uma passagem de ônibus,
e assim por diante, devendo o professor ao
desempenhar seu papel de mediador, incluir
em suas atividades as habilidades que os indivíduos trazem consigo.
Silva (2014) coloca que a construção
do conhecimento exige novas metodologias
e ambientes diferenciados de aprendizagem,
pois, cada sala é formada por um grupo heterogêneo de alunos, no qual o ensino tradicional não atende às dificuldades que alguns
alunos apresentam, fazendo emergir a necessidade de uma educação, onde o aprender a
aprender faça parte do cotidiano dos alunos
e professores.
Deste modo, Silva (2014) coloca que a
mudança da metodologia tem um papel principal na transformação do processo de ensino/
aprendizagem, mas ainda não se pode mudar
o currículo ou as exigências dos vestibulares, então, há a necessidade da elaboração
de aulas diferenciadas de Matemática para
que os alunos mudem sua forma de pensar
essa disciplina, sendo um processo ao mesmo tempo condicionante e árduo, tornando-a
mais proveitosa e eficaz.
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A cidadania no tempo atual, exerce novos comportamentos diante das transformações sociais contemporâneas. De acordo com
Terra (2016) a concepção contemporânea de
cidadania é complexa, pois não é considerado o indivíduo isoladamente enquanto sujeito
das liberdades e direitos individuais, mas foi
incorporado direitos sociais no decorrer do
processo histórico voltados para mudanças
democráticas. Logo, é visto por um ponto de
vista social de direitos.
Desta forma, a educação, conforme Terra (2016) é um instrumento básico para a
formação dos cidadãos e para o desenvolvimento social, econômico, cultural, científico e
tecnológico dentro de um mundo globalizado
e informatizado. Brito (2012) considera que o
novo cidadão do mundo se insere cada vez
mais na sociedade das tecnologias, tornandose tornando necessário propiciar-lhe o acesso
para elas, tendo consciência das potencialidades das tecnologias e de seu uso para o
bem de todos.
De acordo com Dourado e Paro (2001)
sem a compreensão de categorias referente às determinações da vida em sociedade
não é possível entender o que se passa em
qualquer recorte específico da realidade humano-social, porém quando se trata de oferecer suporte para uma realidade específica, no
caso, a educação escolar, não é possível permitir elementos e generalizações de ordem
sociológica, econômica, política e cultural
mais abrangentes leve para uma negligência
da realidade concreta.
Essa questão, da realidade concreta, segundo Dourado e Paro (2001) precisa
contemplar conjuntos de práticas com suas
múltiplas implicações, ligado a atividade propriamente pedagógica e referente aos fatos e
relações mais nitidamente políticos e sociais,
relacionados ao poder e a convivência social.

Conforme Dourado e Paro (2001) com
relação a questão social escolar, é assumido
no interior da escola práticas com características sociais e políticas, nos quais não pode
ser ignorado as políticas educacionais, embora produtos de determinações sociais mais
amplas, as práticas escolares são configuradas também por condicionantes mais próximos e imediatos, devendo ser considerado a
realidade concreta ao qual ela se manifesta.
De acordo com Dourado e Paro (2001)
se a escola tem finalidade a educação do indivíduo, visando a sua constituição como ser
histórico, portanto está relacionada ao social,
no qual ela não pode ignorar a perspectiva
que essa formação não se restringe somente
à escola, mas a educação do indivíduo tem
por finalidade a influência de toda sociedade,
é um direitos dos cidadãos controlarem democraticamente, participando das decisões
dos serviços, pois a educação é um direito
constitucional do cidadão, com a função da
escola como democrática e transformadora
social,
Essas transformações demandam um
novo perfil profissional, ou seja, um profissional mais flexível e polivalente, pressupondo, assim, um ensino que contribua
para a formação de indivíduos capazes de
pensar e de aprender permanentemente e
que desenvolvam competências e habilidades para atuarem de forma ética, crítica
e participativa na sociedade (SERRAZES;
CORRÊA, 2013, p. 64).

Sendo a educação um dos suportes da
estrutura de uma sociedade, assim como a
escola e a família, ela é também a principal influência dos princípios históricos, geográficos
e organizacionais do tecido social (WUNSCH,
2018, p. 138).
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De acordo com Machado, D’Ambrosio e
Arantes (2014) em sentido próprio, uma disciplina é um meio de trazer o conhecimento
em sentido pleno para a sala de aula, pois
representa uma mediação entre a criação do
conhecimento e sua aprendizagem, entre a
produção e a transmissão do conhecimento e para constituir o conhecimento escolar,
a ciência, o conhecimento institucionalizado
precisa ser organizado, disciplinado, subdividido, articulado em um currículo, ou em um
conjunto de vias, para a tramitação dos conteúdos; as vias são as disciplinas, no qual
desde sua origem, a ideia de currículo está
associada à de caminhos a ser percorridos,
a cursos ou percursos.

Assim, a matemática demonstra sua real
necessidade de aprendizagem e para cada
aprendizagem deve ocorrer uma motivação.
Machado, D’Ambrosio e Arantes (2014) relata
que os currículos escolares, em todas as épocas e culturas, têm no par matemática/língua
materna seu eixo fundamental e gostando
ou não do tema, as crianças estudam-no e
os adultos utilizam-no em suas ações como
consumidores, cidadãos, pessoas conscientes e autônomas, nos quais todos lidam com
números, medidas, operações, leem e interpretam textos e gráficos, vivenciam relações
de ordem e de equivalência, argumentam e
tiram conclusões válidas com base em proposições verdadeiras, fazem inferências plausíveis partindo de informações parciais ou incertas; em outras palavras, todos recorrem à
matemática.

Na medida em que são mediações, Machado, D’Ambrosio e Arantes (2014) coloca
que entre o conhecimento em sentido amplo,
cada vez mais complexo, e o conhecimento escolar, necessariamente organizado em
disciplinas, é natural que os currículos sejam
multidisciplinares, mas é necessário equilibrar a tendência a uma fragmentação crescente, que se encontra na origem da perda
de significado do que se estuda. Dado que o
movimento de especialização crescente não
tem retorno, é preciso equilibrá-lo com um
movimento em sentido contrário, de ascensão
em busca de uma visão mais abrangente da
totalidade do conhecimento,

Machado, D’Ambrosio e Arantes (2014)
considera que para enfrentar as dificuldades
com o ensino de matemática, mais do que
despertar o interesse por suas aplicações
práticas, é fundamental desvelar sua beleza
intrínseca, sua vocação para a apreensão
dos padrões e das regularidades na natureza,
suas relações diretas com os ritmos, a música, as artes de modo geral, sendo necessário
pensar e sentir, consumir e produzir, compreender e fruir os temas de estudos, também
compreender a matemática como um sistema
básico de expressão e compreensão do mundo, em sintonia e em absoluta complementaridade com a língua materna.

Os conteúdos da disciplina Matemática
são um meio para o desenvolvimento de
competências como as que foram antes
relacionadas: capacidade de expressão
pessoal, de compreensão de fenômenos,
de argumentação consistente, de tomada
de decisões conscientes e refletidas, de
problematização e enraizamento dos conteúdos estudados em diferentes contextos
e de imaginação de situações novas (MACHADO; D’AMBROSIO; ARANTES, 2014,
p. 37).

Assim, Machado, D’Ambrosio e Arantes
(2014) considera que o ponto de partida para
a exploração dos temas matemáticos sempre
será a realidade imediata em que nos inserimos, mas, isso não significa a necessidade
de uma relação direta entre todos os temas
abordados em sala de aula e os contextos de
significação já vivenciados pelos alunos, no
qual o ensino de matemática não pode privar
os alunos do contato com temas epistemológica e culturalmente relevantes,

GOSTAR DA MATEMÁTICA PELA
APRENDIZAGEM
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Tais temas podem abrir horizontes e
perspectivas de transformação da realidade, contribuindo para a imaginação de
relações e situações que transcendem
os contextos já existentes. Cada assunto
pode ser explorado numa perspectiva histórica, embebido de uma cultura matemática que é fundamental para um bom desempenho do professor, mas deve trazer
elementos que possibilitem uma abertura
para o novo, que viabilizem ultrapassar
situações já existentes quando isso se
tornar necessário (MACHADO; D’AMBROSIO; ARANTES, 2014, p. 36).

Silva e Guirado (2014) relata que é o aluno
que atribui significados aos materiais de aprendizagem e os significados atribuídos podem
não ser aqueles aceitos no contexto da matéria
de ensino, no qual o ensino o que se pretende é
que o aluno atribua aos novos conhecimentos,
veiculados pelos materiais de aprendizagem, os
significados aceitos no contexto da matéria de
ensino, mas isso normalmente depende de um
intercâmbio, de uma troca de significados, que
pode ser bastante demorada.
Desta forma, Silva e Guirado (2014)
coloca que não se trata exatamente de motivação, ou de gostar da matéria, mas, por
alguma razão, o sujeito que aprende deve se
predispor a relacionar (diferenciando e integrando) interativamente os novos conhecimentos a sua estrutura cognitiva prévia, modificando-a, enriquecendo-a, elaborando-a e
dando significados a esses conhecimentos.
Silva e Guirado (2014) então considera
que a aprendizagem significativa é uma trama
de relações cognitivas e afetivas, estabelecidas entre os envolvidos e que repercutem na
construção do conhecimento e no sucesso do
processo de ensino e aprendizagem, no qual
o compromisso com o fazer pedagógico deve
alicerçar-se nas tendências matemáticas, as
quais poderão contribuir para a intervenção
social na escola e na sociedade, com repercussões positivas no ambiente educacional,

Algumas maneiras de levar o aluno a ter
gosto e prazer pelo o que está estudando;
após constatar que a correlação com a vida
cotidiana é condição essencial para ressignificar o conteúdo a ser estudado; que
o estudo da história da matemática e de
seu desenvolvimento ao longo do tempo
também pode se tornar um grande aliado
para um processo pedagógico dinâmico e
ainda quando se cultiva um relacionamento afetivo entre professor x aluno e aluno x
professor conclui-se que muito ainda se tem
que pesquisar e 15 aprofundar, pois este
trabalho não tinha como objetivo esgotar as
indagações a respeito do tema, sobretudo
dar continuidade à reflexão do tema tratado
(FIGUEIREDO, 2016, p. 14-15).

Santos, França e Santos (2007) coloca que ensinar Matemática é desenvolver
o raciocínio lógico, estimular o pensamento
autônomo, a criatividade e a capacidade de
resolver problemas dos alunos. Nós como
educadores matemáticos, devemos procurar
alternativas para aumentar a motivação para a
aprendizagem, desenvolver a autoconfiança,
a organização, concentração, atenção, raciocínio lógico-dedutivo e o senso cooperativo,
desenvolvendo a socialização e aumentando
as interações do indivíduo.
Portanto, conforme Santos, França e Santos (2007) uma das alternativas de ajudar o aluno na abstração é utilizar jogos matemáticos em
sala de aula, isso estimula o raciocínio-lógico que
tanto estamos enfatizando que seja despertado
em nossos alunos, não diríamos que isso irá resolver o problema que por muito tempo se encontra tão presente em nosso meio, mas é uma
opção de um leque que já existe e gostaríamos
de reforçar sua importância no meio educacional.
O professor deve refletir sobre o trabalho que irá desenvolver para que o aluno não
aprende mecanicamente sem saber o que faz
e por que faz, nem mesmo um “aprender”
que se esvazia em brincadeiras, mas deve
ser um aprender significativo do qual o aluno
participe raciocinando, compreendendo, reelaborando o saber historicamente produzido
e superando, assim, sua visão, fragmentada
e parcial da realidade (SANTOS; FRANÇA;
SANTOS, 2007).
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Santos, França e Santos (2007) coloca
que muitas situações do mundo real pode nos
ajudar a desenvolver atividades que levam a
curiosidade dos alunos, isto é, assuntos que
apresentam fatos matemáticos que tratam de
economia, política, educação, saúde, alimentação, moradia, nos quais esses temas podem ser trabalhados por meios de diferentes
representações, mais sempre o levando ao
desafio.
Deste modo, Santos, França e Santos
(2007) coloca que as relações entre professor de matemática, aluno e conteúdos matemáticos são dinâmicas e por isso, a atividade
de ensino deve ser um processo coordenado de ações docentes, em que o professor
deverá organizar, com o máximo de cuidado
possível, suas aulas, levando em conta sempre as reais necessidades dos seus alunos
nos diversos tipos de ambientes onde estão
inseridos,
Diante das necessidades do aluno de desenvolver um contato com a matemática
de forma atrativa, para obter melhor resultado em seu aprendizado quanto mais
cedo o aluno desenvolver disponibilidade
e interesse pela Matemática e reconhecer um problema, buscar e selecionar
informações, tomar decisões, e logo terá
mais chances em interagir com tecnologias atuais, tendo mais possibilidades
para resolver outros problemas, buscar e
selecionar melhores informações tomará
decisões mais acertadas e aumentará as
chances de conquistar um carreira promissora (SANTOS; FRANÇA; SANTOS,
2007, p. 34).

Desta forma, Sousa (2006) coloca que
os professores devem promover a criação
de ambientes que encorajem os alunos a
formular questões, a fazer conjecturas, a tomar decisões, a argumentar para justificar os
seus raciocínios; ambientes em que alunos e
professor estejam atentos ao pensamento e
raciocínio uns dos outros e funcionem como
membros de uma comunidade matemática.

Santos, França e Santos (2007) coloca
que a construção do conhecimento exige novas metodologias e ambientes diferenciados
de aprendizagem, pois, cada sala é formada
por um grupo heterogêneo de alunos, no qual
o ensino tradicional não atende às dificuldades que alguns alunos apresentam, fazendo
emergir a necessidade de uma educação,
onde o aprender a aprender faça parte do
cotidiano dos alunos e professores e a mudança da metodologia tem um papel principal na transformação do processo de ensino/
aprendizagem, entretanto, não se pode mudar
o currículo ou as exigências dos vestibulares,
então, há a necessidade da elaboração de
aulas diferenciadas de Matemática para que
os alunos mudem sua forma de pensar essa
disciplina - um processo ao mesmo tempo
condicionante e árduo, tornando-a mais proveitosa e eficaz.
Hein (2014) coloca que o engajamento
pedagógico é também uma construção complexa de um mundo comum que assegura
a autonomia dos envolvidos no processo
educacional, a pedagogia tem um potencial
transformador em relação à sociedade por
sua capacidade de construção da consciência crítica do aluno.
De acordo com Hein (2014) tanto a
educação socialista democrática quanto a
educação permanente, que são encontradas
em uma única tendência, não são exatamente inovações, mas foram se impondo no fim
do século XX pelo próprio desenvolvimento
da sociedade, mostrando a interdependência
entre educação e sociedade, elas respondem
às demandas de uma sociedade de massas
e de classe trabalhadora organizada, e não
de exigências individuais isoladas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A matemática fornece uma maneira eficaz de construir a disciplina mental e encoraja o
raciocínio lógico e o rigor mental. Além disso, o conhecimento matemático desempenha um
papel crucial na compreensão dos conteúdos de outras disciplinas escolares.
O gostar da matemática surge com a motivação diante de métodos e práticas. Os números nos ajudam a entender o mundo , e a matemática nos ajuda a entender os números. As
aplicações da matemática na vida real são infinitas. Estamos cercados por números, equações
e algoritmos e especialmente nesta era da ciência de dados, há enormes conjuntos de dados
que só podem ser entendidos por meio de modelos e análises estatísticas.
Desta forma é possível trazer rupturas das ideias que consideram a educação como
corretora dos problemas sociais, sendo resolvida pela adaptação dos indivíduos às demandas
de conhecimento científico e tecnológico, resolvendo a tensão provocada pelos problemas
da sociedade.
Quando os alunos estão confiantes sobre sua capacidade de fazer matemática, eles são
motivados a explorar novos conceitos, mesmo que não sejam imediatamente bem-sucedidos
. À medida que a autoeficácia diminui, a motivação também diminui. Se a matemática não faz
sentido para os alunos, eles muitas vezes ficam frustrados e perdem o interesse.
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INCLUSÃO SOCIAL ESCOLAR: TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

RESUMO: O presente estudo tem como tema “Inclusão Social Escolar: Transtorno do Espectro
Autista”. O objetivo deste artigo foi estudar a produção sobre o processo de inclusão escolar
de crianças autistas que estudam os percalços para a sua concretização. Trata-se de pesquisa
documental e bibliográfica em fontes de dados como normas, livros, artigos, teses e dissertações
sobre o tema, mas o principal aporte teórico metodológico foi o estudo do estado da arte
desenvolvido por Battisti e Henck (2015). Pode-se perceber que existem poucos trabalhos que
falam a respeito da inclusão do autista na sala de aula, e essa inclusão real do aluno com TEA
ainda irá demorar muito tempo para acontecer, pois os professores estão acostumados a uma
padronização da educação, e isso é cultural.

Palavras-chave: Autismo; Inclusão Escolar; Diversidade
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INTRODUÇÃO

A

escola que hoje existe foi produzida e padronizada para crianças normais, ou
seja, àquelas que conseguem acompanhar o currículo estabelecido sem maiores percalços. Os alunos que adentraram os bancos escolares e fugiam desse
padrão, foram sendo excluídos como incapazes de se adaptarem à convivência social.
Assim ocorreu com os autistas, que, por não se classificarem como ‘deficientes’ e não
ter suas necessidades compreendidas, eram expurgados dos meios escolares e excluídos
dos direitos à educação. Mas, já faz algum tempo que o problema vem sendo desvelado e
o discurso de inclusão ocupando espaços nos debates sobre a educação escolar no Brasil. Contudo, sua efetivação se apresenta distante da realidade idealizada. Neste sentido, o
presente artigo, que se constitui em trabalho de conclusão de pós-graduação lato sensu da
Faculdade Campos Elíseos – FCE, toma como tema a Inclusão Social Escolar delimitado ao
Transtorno do Espectro Autista – TEA. O propósito da pesquisa é estudar o processo de inclusão escolar de crianças portadoras de autismo com vistas à compreensão dos percalços
apontados pelos estudos, para a sua concretização.
A inclusão de alunos com necessidades especiais no ensino básico, embora já legalizada, tem se evidenciado um desafio para profissionais da educação. O que se observa é
que professores muitas vezes o justificam em função de não receberem o respaldo e compreensão das instituições e também o preparo para incluir alunos com necessidades especiais
em salas de aula regulares. Argumentam, com razão, que precisam lidar com os desafios
de aprendizado de cada aluno enquanto indivíduo, trabalhar na capacidade de socialização
de crianças especiais com a turma e evitar utilizar de mecanismos compensatórios, ao qual
acabam recorrendo pela sobrecarga de trabalho. Acredita-se que aqui se concentra o problema. Perceba-se que o argumento é revelador, uma vez que considerar a individualidade das
pessoas é condição sine qua non para uma proposta inclusiva, que respeita a individualidade
de modo geral, onde o respeito à diversidade é justamente o ponto chave para a aceitação do
diferente, do individual. Assim, o problema reside, nomeadamente, na aceitação das diferenças
individuais. Isso deveria ser concebido como algo incluído e intrínseco em todos os grupos
humanos e, nessa concepção, o portador de autismo ou qualquer outra forma de diferença,
deveria ser enxergado como parte da diversidade com a qual, inexoravelmente todos convivemos, mas nem todos percebem e, em razão disso, sentem dificuldade em incluir. A inclusão
exige aceitação da diferença como parte normal da diversidade.
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INCLUSÃO ESCOLAR DE ALUNOS COM
NECESSIDADES ESPECIAIS
A escola enquanto instituição apresenta
um macroambiente de desenvolvimento social e humano fenomenal, e por muito tempo
teve como enfoque os processos de aprendizagem de alunos caracterizados como “normais”, ou àqueles respondem melhor de forma massiva às metodologias que foram se
estruturando neste ambiente.
Em função disso tais formas foram se
padronizando, tanto na prática como na cultura escolar. Acredita-se que isso dificulta muito
o processo de inclusão de crianças com necessidades especiais. “As pessoas com deficiência são identificadas, ao longo da história,
em virtude de características intrínsecas, diferentes da maioria da população e, portanto,
necessitam de processos especiais de educação” (BUENO, 2004, p.37).
Essa concepção acabou por levar a
uma maior diferenciação entre aquilo que
acabou se configurando como criança normal e deficiente. Para que a inclusão de fato
ocorra, é necessário que a comunidade escolar como um todo adote uma postura de
respeito aos alunos, às suas singularidades.
O compartilhamento de respeito às diferenças
é responsabilidade de todos os profissionais
que atuam em ambientes formativos.
O comprometimento com a aprendizagem e desenvolvimento social e bem-estar de todos os alunos, e, em especial, aos
alunos autistas é fundamental no processo
de inclusão escolar, pois estes apresentam
muitas dificuldades nas relações sociais. Por
muito tempo estes alunos foram segregados
em função do desconhecimento da patologia.
Hoje ele já se encontra bastante evoluído e
a inserção desses indivíduos nos grupos sociais é uma obrigação ética.
As primeiras diretrizes que deram prioridade à introdução de pessoas com deficiências especiais dentro da rede regular de
ensino foi uma publicação da Constituição
Brasileira de 1988 (BRASIL, 1988), porém o
termo “educação inclusiva” tornou-se oficial
somente após a publicação das Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação
Básica (BRASIL, 2001).

O Governo Federal instituiu um Programa denominado “Educação Inclusiva: direito
à diversidade”, que teve como objetivo ajudar
na formação de gestores e educadores para
preparar a transformação dos sistemas educacionais em sistemas educacionais inclusivos.
A esfera pública implementa políticas educacionais orientadas pelo princípio da inclusão, enquanto os gestores das escolas
se comprometem com a elaboração de
projetos político-pedagógicos que valorizam o desenvolvimento profissional e o
envolvimento de todos os membros da
comunidade escolar (MEC/SEESP, 2007).

O Decreto nº 6.094/2007 determina
dentre as diretrizes do Compromisso Todos
pela Educação, o acesso e permanência de
todos no ensino regular, e o atendimento às
necessidades educacionais especiais dos
alunos, fortalecendo assim a inclusão educacional nas escolas públicas (BRASIL, 2008).
Porém esse é um grande desafio, pois
essa população caracteriza-se, evidentemente, por necessidade de condições includentes
que assegure sua integridade e evite tudo que
possam trazer prejuízos à locomoção, coordenação de movimentos, à fala, à compreensão
de informações, à orientação espacial ou à
percepção e ao contato com outras pessoas.
As deficiências físicas, mentais, visuais e auditivas exigem novos posicionamentos a fim
de reconstruir as práticas educativas oferecidas (BRASIL, 2001). Incluindo aqui também
a adaptação do ambiente físico escolar promovendo as mudanças necessárias.
A necessidade de impulsionar a mudança
do paradigma vivenciado nas instituições escolares deve ser compreendida na busca da
reconstrução da educação e do processo educativo, não mais como foco exclusivista, mas
como trajeto de inclusão e mudança do macro
sistema social (GOMES, REY, 2007, p.408).

Quando há inclusão de todos os alunos
na escola, novos olhares podem ser construídos no sentido da superação da bagagem
histórica excludente que se foi criando e enraizando na sociedade que os concebeu como
indivíduos inadequados e improdutivos e passar a vê-los como pessoas ativas e capazes.
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NECESSIDADES ESPECIAIS
A luta das pessoas com necessidades
especiais para serem tratadas como cidadãos
é histórica. Há muito a inclusão vem sendo
tratada no contexto da diversidade em busca
de uma mudança cultural que os permite serem considerados como iguais, sociologicamente falando. Mas, como ensina Acampora
(2019),
Declaração de Salamanca (1994) que
surgiu o termo Necessidades Educativas
Especiais (NEE). De acordo com a autora, essa substituiu o termo criança especial, anteriormente utilizado na educação
para designar a criança com deficiência.
“Porém, esse novo termo não se refere
apenas à pessoa com deficiência, pois
engloba toda e qualquer necessidade
considerada atípica e que demande algum tipo de abordagem específica por
parte das instituições, seja de ordem comportamental, social, física, emocional ou
familiar” (ACAMPORA, 2019 p. 1).

Ao considerar a individualidade de cada
aluno e atribuir a criança com necessidades
especiais um lugar participativo dentro da comunidade escolar, deve-se banir os estigmas
preconcebidos. Só assim as necessidades
especiais tornar-se-ão secundárias e o desenvolvimento social das crianças como um todo
será possível em uma sala de aula regular. É
preciso naturalizar a diferença a ponto de todos poderem ser respeitados com igualdade.
Em um ensino básico, a valorização
desta subjetividade engloba todos os sentidos do indivíduo, considerando sua história,
significados e emoções levando a uma maior
integração no âmbito social.
É importante definir-se melhor em que
consiste a dificuldade da implantação da inclusão social escolar. Ela vai muito além do
compartilhamento do espaço. Ela exige um
respeito pelo diferente que é uma construção
cultural.

A inclusão não se traduz somente, na
integração:
Incluir não é só integrar [...] não é estar
dentro de uma sala onde a inexistência
de conscientização da valores e a aceitação não existem. É aceitar integralmente e
condicionalmente as diferenças de todos,
em uma valorização do ser enquanto semelhante a nós com igualdade. É mais do
que desenvolver comportamentos é uma
questão de conscientização e de atitudes
(CAVACO, p. 31, 2014).

De acordo com Sassaki (1997), “a inclusão social é a forma pela qual a sociedade se
adapta para poder incluir, em seus sistemas
sociais gerais, pessoas com necessidades especiais e, simultaneamente, essas também se
preparam para assumir seus papéis na sociedade”. Já Mantoan (2003) a inclusão implica
em uma mudança de perspectiva educacional, pois ela não engloba apenas alunos com
deficiência e os que possuem dificuldades de
aprender, mas todos os demais, para que obtenham sucesso na corrente educativa geral,
ou seja a noção que mais se aproxima daquilo que entende-se por processo inclusivo é a
que propõe adotar posturas que respeitem a
diversidade dos alunos até que pela força dos
hábitos e costumes isso acabe por cimentar
em uma nova cultura e é neste contexto que
se propõe uma flexibilização maior nas práticas de ensino, um ambiente mais acolhedor
e afetivo para as crianças com incentivo ao
respeito, pensando não só no progresso do
aluno, mas na construção de um mundo menos excludente. Uma sociedade mais honesta
e justa com os seus.
Para tal é preciso iniciar entendendo a
realidade e tomando-a como ponto de partida. De acordo com a (UNICEF, 2005), no
mundo mais de 500 milhões de pessoas
que apresentam alguma deficiência, a maioria possui limitações e são obrigadas a viver
em condições desfavoráveis. Dentre elas, 140
milhões são crianças, que sobrevivem em situações marcadas pela segregação e pela
degradação.
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Na década de 80, no Brasil, alguns municípios do estado de São Paulo realizaram
pesquisas locais, e confirmaram a estatística mundialmente aceita de 10% (SASSAKI,
1997).
No Censo anterior (1991), o percentual
de pessoas com deficiência no Brasil era
de 1,49% sobre a população total. Já no
Censo de 2000, dos 24,6 milhões de
pessoas que declararam possuir alguma
deficiência (14,5% do total da população
brasileira que era de 169,8 milhões em
2000), 4,3 eram crianças na faixa de
idade entre 0 a 14 anos (KASPER et. al,
2008, p.235).

A Figura abaixo (Figura 1), mostra que
a região Sul do país no ano de 2000, possuía uma taxa de pessoas com deficiência
de 14,3% sobre a população total, e desse
percentual, às crianças e adolescentes de 0
a 14 anos correspondia a 3,7% (IBGE apud
KASPER et. al, 2008).
Figura 1 -Deficiência no Brasil

O AUTISMO E O AMBIENTE ESCOLAR
O Transtorno do Espectro Autista (TEA)
caracteriza - se por modificações presentes
desde idade muito precoce, com impacto
abundante e inconstante em áreas do desenvolvimento humano, como as áreas de comunicação, interação social, aprendizado e
capacidade de adaptação.( Millan & Postalli,
2019)
Segundo ele informa Oliveira :
Etimologicamente falando, autismo vem
da palavra de origem grega "autos" cujo
significado é "próprio ou de si mesmo",
sendo caracterizado como um distúrbio
neurológico que surge ainda na infância,
causando atrasos no desenvolvimento (na
aprendizagem e na interação social) da
criança. O autismo não tem causa definida. É um transtorno que provoca atraso
no desenvolvimento infantil, comprometendo principalmente sua socialização,
comunicação e imaginação. Manifesta-se
até os três anos de idade e ocorre quatro
vezes mais em meninos do que em meninas. Algumas características são bem
gerais e marcantes, como a tendência
ao isolamento, a ausência de movimento
antecipatório, as dificuldades na comunicação, as alterações na linguagem, com
ecolalia e inversão pronominal, os problemas comportamentais com atividades
e movimentos repetitivos, a resistência a
mudanças e a limitação de atividade espontânea (OLIVEIRA, 20202, p.1).

Embora venha baixando drasticamente
como apresenta o gráfico, o número ainda
se mostra expressivo e entre esses, se encontram os autistas, que são o objeto deste
trabalho.

Conforme Marinho e Merkle apud Battisti e Henck (2015) foi apenas em 1943 que
surgiu a definição do Autismo descrita por
Leo Kanner, no artigo intitulado: Distúrbios
Autísticos do Contato Afetivo (Autistic disturbances of disturbances of affective contact),
na revista Nervous Children, n. 2, p. 217-250.

Dentre esses vários tipos de deficiências, estima-se que o Brasil, possua cerca de
2 milhões de autistas. (IBGE,2000), ou seja,
são mais de 300 mil ocorrências somente no
Estado de São Paulo, porém, apesar de numerosas, esses milhões de brasileiros com
autismo não possuem um tratamento adequado.

Segundo LEITE (2019), embora o autismo ter um grande número de incidência, somente em 1993 que a síndrome foi inserida à
Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde, e somente em
dezembro de 2012, que os autistas passaram
ser assegurados pela lei 12.764, chamada de
“Política Nacional de Proteção dos Direitos

Fonte: Kasper et.al, p.235, 2008
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da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista”, e entre outros tópicos, essa legislação
assegura que eles podem frequentar escolas
regulares e, se necessário, solicitar acompanhamento nesses locais. “Essa demora se
deve ao fato do pouco que se sabe sobre a
questão. O diagnóstico ainda é impreciso e
nem mesmo um exame genético é capaz de
afirmar com precisão a incidência da síndrome” (LEITE, 2019, p.1).
A falta de conhecimento e preparo para
o recebimento da criança com autismo na
escola regular gera grande preocupação e
ansiedade. Para as autoras, Brande e Zanfelice (2012, p. 44), “receber alunos com autismo é um desafio que as escolas enfrentam
diariamente, pois há a necessidade de se ter
adequações ambientais, curriculares e metodológicas”, porém, isso não é tarefa fácil,
pois segundo Scardua apud Battisti e Henck
(2015, p. 17), “para que haja inclusão escolar, tem-se a necessidade de que todos se
comprometam, sejam eles alunos, professores, pais diretores, entre outros. Dessa maneira todos devem ser preparados para lidarem
com esse aluno:
Para que a escola possa promover a inclusão do autista é necessário que os
profissionais que nela atuam tenham
uma formação especializada, que lhes
permita conhecer as características e as
possibilidades de atuação destas crianças. Tal conhecimento deveria ser efetivado no processo de formação desses
profissionais, sobretudo dos professores
que atuam no ensino fundamental (SILVA;
BROTHERHOOD, 2009, p. 3).

Os profissionais da área de educação,
mas também os demais alunos e comunidade
devem ter consciência que para que seja concretizado essa inclusão e aprendizagem por
parte do aluno autista é necessário que haja
uma mudança no modo de lidar com alunos
desiguais de forma igualitária. É preciso padronizar a escola, organizando-a de maneira
a agregar o diferente. Além disso é importante que a criança autista interaja com outras
crianças, pois, de acordo com Camargo e
Bosa (2009), para transpassar os déficits sociais das crianças autistas, é necessário pro-

porcionar o extensão progressiva das experiências socializadoras, possibilitando assim o
desenvolvimento de novos conhecimentos e
comportamentos, e esse conviver com outras
crianças da mesma faixa etária, faz com que
haja o estímulo das capacidades interativas,
evitando que a criança com autismo não fique
em isolamento contínuo. Porém, as autoras
alertam que:
Quando não há ambiente apropriado e
condições adequadas à inclusão, a possibilidade de ganhos no desenvolvimento cede lugar ao prejuízo para todas as
crianças. Isso aponta para a necessidade
de reestruturação geral do sistema social
e escolar para que a inclusão se efetive
(CAMARGO; BOSA, 2009, p. 70).

O autista tem características que precisam ser compreendidas e supridas pelo ambiente onde convive. A rotina é uma delas.
Gikovate (2009, p. 15) salienta que “a ruptura
de uma rotina pode vir a provocar um comportamento agitado, pois essa rotina faz com
que essa criança autista consiga se organizar
no espaço e tempo e assim consigam aprender”, ou seja, qualquer mudança pode refletir
na conduta da criança autista.
Gikovate (2009, p. 15), ressalta que
para haver realmente uma inclusão escolar
da criança com autismo é importante levar
em consideração qual a necessidade desta,
a partir disso deve-se fazer as adaptações na
sala de aula. Contudo, entende-se que a mais
basilar mudança para isso seja a preparação
de todos que estarão envolvidos no processo, desde os profissionais da educação até
os colegas que compartilharam com eles os
espaços escolares. Eles precisam conhecer
as limitações para aprender a conviver e a
respeitá-los.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esse trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisa documental e bibliográfica em
fontes de dados como normas, livros, artigos, teses e dissertações que detinham informações
sobre o tema, teve como aportes teórico-metodológicos principais os trabalhos dos autores:
Gomes e Rey (2007), Lopes e Pavelacki (2005), Camargo e Bosa (2009), Gikovate (2009).
Mas foi utilizado principalmente o de Battisti e Henck (2015), esses autores fizeram o estudo
do Estado da Arte sobre Educação Especial e Inclusão.
A pesquisa foi realizada a partir do banco de dados da CAPES, entre os anos de 2011 e
2012. Eles utilizaram os descritores: autismo, autismo e inclusão, e dessa maneira foi possível
identificar 88 dissertações que tratavam do tema autismo de maneira geral. Sobre autismo
e inclusão o número encontrado de trabalhos foi sensivelmente menor. Encontrou-se, entre
esses trabalhos, apenas 16 dissertações e teses realizadas. A Tabela abaixo mostra essas
15 dissertações e teses, e dispõem do título do trabalho, autor, ano e detalhes.
Tabela 1 - Estado da arte com base nos dados da CAPES - Autismo e Inclusão
TÍTULO

AUTOR
JESUINO, Mirtes
dos Santos

ANO
2012

O PROCESSO
DE MEDIAÇÃO
PEDAGÓGICA NO
ATENDIMENTO
EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO AO
ALUNO COM AUTISMO

AMIZADE E INCLUSÃO RICARDO, Lorena
NO CONTEXTO
Santos
ESCOLAR: UM OLHAR
PIAGETIANO
CORREIA, Helen
A PERCEPÇÃO DA
CRIANÇA COM
Cristina
TRANSTORNOS
GLOBAIS DE
DESENVOLVIMENTO
(AUTISMO) SOBRE
SEU PROCESSO DE
INCLUSÃO EM UMA
ESCOLA DE EDUCAÇÃO
INFANTIL

2012

DETALHES
A temática inclusão escolar da criança com
autismo é bastante diversa. A complexidade
do assunto e a falta de modelos de
práticas inclusivas envolvendo estes alunos
nos conduziram à pesquisa. O presente
estudo objetiva compreender como está
se configurando a prática da mediação
pedagógica no atendimento educacional
especializado em sala de recursos
multifuncionais ao aluno com autismo, com
embasamento na relação aluno/professor/
aprendizagem
Objetivou investigar se há diferença no conceito
de amizade, no respeito às diferenças e nos
relacionamentos de amizade no contexto
escolar.
Este estudo tem como objetivo geral analisar
o processo de inclusão de uma criança com
laudo médico de autismo na educação infantil,
visando a repensá-la, tendo por base a visão
de mundo infantil. Esse objetivo desdobrase em: conhecer a infância da criança com
autismo, considerando os diferentes modos
de ser e estar na infância; analisar as práticas
pedagógicas desenvolvidas na educação
infantil em relação à criança com autismo;
discutir aspectos referentes às implicações
do processo de inclusão à constituição
da subjetividade da criança com autismo,
relacionando-os com a ideia de que eles nos
possibilitam reconhecê-la como ser histórico,
social e cultural.
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INCLUSÃO DE
CRIANÇAS AUTISTAS:
UM ESTUDO SOBRE
CONCEPÇÕES E
INTERAÇÕES NO
CONTEXTO ESCOLAR

LEMOS, Emellyne
Lima de Medeiros
Dias

2012

AVALIAÇÃO DE UM
PROGRAMA DE
FORMAÇÃO EM
SERVIÇO PARA
PROFESSORES NA
ÁREA DE INCLUSÃO E
AUTISMO NA ESCOLA
COMUM
CRIANÇAS COM
AUTISMO: INCLUSÃO,
PRÁTICAS EDUCATIVAS
E MOVIMENTOS
SOCIAIS
UMA REFLEXÃO
ACERCA DA INCLUSÃO
DE ALUNO AUTISTA NO
ENSINO REGULAR

OTERO, Natacya
Munarini

2012

SILVEIRA, Andrea
Rosa da

2012

PRACA, Elida
Tamara Prata de
Oliveira

2011

A MEDIAÇÃO
BINATTI, Fernanda
PEDAGÓGICA NA
de Araujo
INCLUSÃO DA CRIANÇA
COM AUTISMO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL

2011

INTERAÇÕES
GOMES, Rosana
COMUNICATIVAS ENTRE
Carvalho
UMA PROFESSORA
E UM ALUNO COM
TRANSTORNO INVASIVO
DO DESENVOLVIMENTO
NA ESCOLA REGULAR
INCLUSÃO ESCOLAR
MENEZES,
DE ALUNOS COM
Adriana Rodrigues
AUTISMO: QUEM
Saldanha de
ENSINA E QUEM
APRENDE?

2011

2012

O presente estudo tem como objetivo analisar
as interações sociais entre as crianças com
espectro autista e as demais crianças, nos
contextos de escolas regulares da cidade de
João Pessoa – PB, considerando a mediação
das professoras, suas concepções e as dos
pais acerca da criança e do seu processo de
inclusão escolar.
Este trabalho teve por objetivo avaliar um
programa de formação em serviço para
professoras das séries iniciais, visando o
desenvolvimento de habilidades básicas para o
atendimento de crianças com transtorno global
do desenvolvimento.

Objetivo analisar as práticas educativas de
inclusão dos professores e outros profissionais
de educação em relação às crianças com
autismo.
Objetivo analisar a inclusão de um aluno autista
matriculado em uma sala regular de 7º ano do
ensino fundamental de uma escola pública,
municipal, da cidade de Juiz de Fora, Minas
Gerais.
Objetivo é analisar o papel da mediação
pedagógica na inclusão da criança com
autismo, compreendendo a mediação como
processo de significação e constituição dessa
criança na educação infantil, favorecendo a
apropriação de práticas culturais historicamente
delimitadas nesse espaço, no desenvolvimento
da consciência de si e do outro.
A direção tomada por este estudo foi avaliar
os efeitos de um programa de intervenção nas
interações comunicativas entre um aluno com
autismo e sua professora, no contexto da sala
de aula regular.

Neste contexto, esta dissertação buscou
compreender em que medida, a mobilidade
dada pelas redes telemáticas sem fio podem
ser utilizadas dentro de um contexto educativo,
entendendo que esse contexto se dá dentro
e fora da universidade, nos diversos espaços
tempos da cidade.
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A PRÁTICA
SILVA, Elida
PEDAGÓGICA
Cristina Santos da
NA INCLUSÃO
EDUCACIONAL DE
ALUNOS COM AUTISMO
A INCLUSÃO ESCOLAR FERNANDES, Ana
Costa
NA EDUCAÇÃO
INFANTIL: UM OLHAR
SOBRE A PRÁTICA
DOCENTE
AUTISMO E INCLUSÃO
NA EDUCAÇÃO
INFANTIL: UM
ESTUDO DE CASO
LONGITUDINAL SOBRE
A COMPETÊNCIA
SOCIAL DA CRIANÇA
E O PAPEL DA
EDUCADORA
ENSINO
COLABORATIVO
COMO ESTRATÉGIA
DE FORMAÇÃO
CONTINUADA DE
PROFESSORES
PARA FAVORECER A
INCLUSÃO ESCOLAR
INTERAÇÕES
COMUNICATIVAS ENTRE
UMA PROFESSORA
E UM ALUNO COM
TRANSTORNO INVASIVO
DO DESENVOLVIMENTO
NA ESCOLA REGULAR

2011

Objetivo analisar a prática pedagógica
desenvolvida pelo professor da escola regular
no processo de inclusão educacional do aluno
com autismo.

2011

O objeto deste estudo consiste em investigar
como acontecem as práticas pedagógicas de
uma professora em sala de aula da Educação
Infantil, identificando as suas dificuldades e
potencialidades diante de um ambiente de
educação inclusiva.
O objetivo deste estudo foi investigar as
mudanças no perfil de competência social de
uma criança com autismo na educação infantil,
ao longo de um ano letivo, em dois contextos:
pátio e sala de aula.

SANINI, Claudia

2011

RABELO,
Lucelia Cardoso
Cavalcante

2012

GOMES, Rosana
Carvalho

2011

O estudo aborda a temática do Ensino
Colaborativo, que é compreendido como uma
parceria entre professores do ensino comum e
professores da área de Educação Especial que
compartilham responsabilidades, assim como
todo processo de planejamento, instruções
e avaliações dos procedimentos de ensino
no trabalho de escolarização de alunos com
necessidades educacionais especiais/NEEs.
A direção tomada por este estudo foi avaliar
os efeitos de um programa de intervenção nas
interações comunicativas entre um aluno com
autismo e sua professora, no contexto da sala
de aula regular.

Fonte: Battisti e Henck (2015)
Dentre esses 15 trabalhos, encontra-se apenas 6 autores que abordam a dificuldade da inclusão
da criança autista na sala de aula, são eles: Gomes (2011) que discorre sobre um caso específico de
um aluno com autismo e sua professora no contexto da sala de aula regular; Praca (2011) fez a análise
da inclusão de um aluno autista matriculado em uma sala regular de 7º ano do ensino fundamental de
uma escola pública, municipal, da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais; Sanini (2011) analisou uma
criança com autismo na educação infantil, ao longo de um ano letivo, em dois contextos: pátio e sala
de aula; Lemos (2012) ) fez a análise das interações sociais entre as crianças com espectro autista e
as demais crianças, nos contextos de escolas regulares da cidade de João Pessoa – PB, considerando
a mediação das professoras, suas concepções e as dos pais acerca da criança e do seu processo de
inclusão escolar ; Correa (2012) analisou o processo de inclusão de uma criança autista na educação
infantil; e por fim Jesuíno (2012) que teve como objetivo compreender como está se configurando
a prática da mediação pedagógica no atendimento educacional especializado em sala de recursos
multifuncionais ao aluno com autismo, com embasamento na relação aluno/professor/aprendizagem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Estado da Arte sobre o tema em questão pode-se avaliar, diante do quadro acima, que
embora muito relevantes e contributivos, mostram uma grande lacuna em relação à relevância
do tema. Pode-se perceber que existem poucos trabalhos a respeito da inclusão do autista
na escola regular. Entende-se que a inclusão real do aluno com TEA e mesmo a própria doença ainda é muito pouco compreendida e irá demorar muito tempo porque é um processo
moroso que demanda mudança cultural. Essa passa necessariamente pela superação dos
pré-conceitos e padronizações da escola tão enraizadas na cultura escolar. Professores estão
acostumados a uma padronização da educação, e isso é cultural.
Por isso cabe ao sistema de ensino organizar a educação especial na perspectiva da
educação inclusiva. E para que de fato o aluno com autismo se sinta incluído é necessário
que o professor tenha uma concepção de igualdade na diversidade, considerando às necessidades de cada aluno com foco em suas potencialidades e não nas dificuldades. Pensa-se
que a mudança de hábitos escolares seja o primeiro passo em direção à mudança de visão
perversa de padronização do ensino, da qual os professores não têm culpa, mas, sem saber,
mantêm a reprodução da cultura do tratamento da diferença como anomalia. A diversidade é
normal, anormal é não aceitar isso como uma realidade. A padronização escolar só acontecerá quando se aprender a trabalhar pela igualdade na diversidade.
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

RESUMO: A educação infantil vem ampliando seu olhar quanto à importância da leitura e suas
contribuições na construção da aprendizagem, logo nos primeiros anos de vida. A fim de apresentar
tais fatos, iniciamos esse Trabalho de Conclusão de Curso, citando a História da educação e seu
desenvolvimento no decorrer dos séculos. No segundo capítulo abordamos a importância da
leitura e sua iniciação ao letramento, onde o papel do educador é primordial neste processo de
aprendizagem. Contudo a partir do terceiro capítulo a abordagem será sobre a importância da
leitura na construção da linguagem verbal, explorando a linguagem formal e informal tão rica na
infância. No quarto capítulo inicia-se a discussão de estimular comportamentos leitores, despertar
a leitura como fonte de prazer e encerrando com algumas orientações didáticas e sugestões
de exploração da linguagem verbal na Educação Infantil sugeridas pela Prefeitura Municipal da
Cidade de São Paulo e uma lista de livros apreciados por crianças pequenas.

Palavras-chave: Ensino; Aprendizagem; Leitura; Educação Infantil.
31 - março/ 2022 - Educar FCE

308

Revista Educar FCE - 52 ª Edição - 31 - Março/ 2022

INTRODUÇÃO

N

o Brasil pesquisas realizada em 2013 pelo IBGE em quatro estados: Pará, São
Paulo, Rio Grande do Sul e Pernambuco, mostram que pessoas entre dez anos
ou mais dedicam em média 6 minutos por dia a prática da leitura, diante disto,
se faz necessário resgate da leitura como prioridade nas políticas públicas e no imaginário
social. Afinal a leitura é mais que um instrumento escolar, é um passaporte para a entrada na
escrita e na cultura.
O papel da instituição escolar é ensinar a criança a folhear instrumentos de leitura para
inserir-se de modo pensante nessa sociedade letrada (letras- símbolos- números).
Pesquisas apontam que entre a população brasileira, 40% fazem curso ou já terminaram
com o objetivo de terem melhores salários e se desenvolverem pessoalmente. Somente com
discussão a respeito da leitura podemos promover uma transformação social e positiva que
todos merecemos.
No meio social onde vivemos, as pessoas envolvidas com a educação devem sensibilizar-se em torno dos livros e da leitura, pois são instrumentos de atuação importantes na
sociedade. Uma nação sem leitura não conceberá sua cidadania plena. Na escola a leitura é a
passagem ao mundo das letras que se encontra com o caminho dos números e dos símbolos.
Mediante a essas informações, como chegar a este caminho letrado? O domínio da
leitura e do letramento, não é algo simples, envolve práticas a serem desenvolvidas gradativamente, algumas crianças desenvolvem estas aptidões no seu cotidiano, porém a maioria
carece da ajuda da escola para esta tarefa.
No mundo em que vivemos, desde o trabalho formal até a nossa rotina diária, exigem
o envolvimento complexo de situações práticas de leitura, desde leitura de situações sociais
à compreensão de textos.
Para que um cidadão se realize profissionalmente, ele precisa saber ler, pois será a
partir desse conhecimento que ele terá estímulo para estender esse objetivo aos seus filhos,
e consequentemente, terem um futuro melhor financeiramente.
Ler para a criança é um ato de responsabilidade do professor que, ao emprestar a voz
para que o autor fale às crianças, também assegura a elas o direito de ingressarem nesse
universo letrado, antes mesmo de saber os nomes das letras.
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LEITURA E LETRAMENTO NA
INFÂNCIA
Letramento é acontecimento, é o pensamento que surge, inexplicável, para viver
e pensar o letramento. O conhecimento das
letras é apenas um meio para o letramento,
que é o uso social da leitura e da escrita.
Letrar é inserir a criança no mundo letrado e
seus diferentes usos na sociedade.
O letramento vem da cultura e muitas
crianças já chegam à escola com conhecimento informal absolvido no seu dia a dia.
Cabe a escola despertar na criança o gosto
de ler e emocionar-se com as histórias lidas e
fazer dos personagens seus parceiros. Aproximando a criança da escrita e os encantamentos que ela proporciona.
Evidentemente que para se consolidar a
leitura de forma significativa é necessária uma
aliança com as outras áreas de formação do
sujeito, uma delas é investir na formação do
professor para aprimoramento na sua área de
conhecimento, com o reforço da leitura tornando-os leitores fluentes e críticos para que
gerem outros leitores atuantes, este é um dos
grandes desafios a serem superados.
Paulo Freire (1975) já possuía esta visão quando dizia: “Ninguém educa ninguém,
assim como ninguém se educa sozinho. Alguém só aprende se existir um alguém que
lhe deseja ensinar, da mesma forma, alguém
só ensinará se tiver alguém ardentemente predisposto a aprender”.
A instituição escolar é o local que deve
propor e possibilitar a aquisição de novos saberes, garantir um processo de aprendizagem
significativo em todas as disciplinas, visando
despertar o desejo de aprender, intimamente
ligado com a capacidade de leitura.
A sociedade passa por evoluções tecnológicas de informação, mas o instrumento
necessário para acompanhar estas mudanças
sociais é a leitura em seu amplo sentido, já que
a participação nesta realidade acontece quando
somos sujeitos históricos capazes de registrar o
passado, projetar o futuro e realizar conquistas
no presente para um mundo melhor.

A leitura deve ser um convite ao mundo da fantasia, pois é uma aprendizagem adquirida para a vida inteira, transcendendo as
letras. A observação diária do professor em
sala de aula, adequando o desenvolvimento
cognitivo de cada aluno que irá estimular este
aluno para o mundo da leitura.
A literatura é um dos caminhos para o
mundo da imaginação, algo além da vida real,
possibilita o mergulhar em diversos mundos
através das histórias. É preciso o interesse
pelas palavras, isso pode ser desde muito
cedo, através das músicas e conversas ouvidas dentro do ventre materno, quando embalada com canções ninar, ou nas conversas
com a família ao compartilhar histórias e experiências, não podemos esquecer de que
somos narrativos.
O ser humano é fonte inesgotável de
história e por isso de leitura. O processo de
leitura faz parte das competências cognitivas,
sociais e culturais e para se ler bem é necessário o interesse para as narrativas em geral.
A escola e a família possuem o papel de estimular este fascínio.
Nas reformas educacionais o professor
se depara com várias concepções educacionais. Uma delas é bastante conhecida como o
professor transmissor de um saber produzido
no exterior da profissão, ou seja, o professor
como técnico.
Em oposição a esta visão, novas tendências vêm apostando no professor reflexivo
capaz de criar seu próprio caminho profissional, que é coletivo, construído no caminhar
pedagógico. Precisamos de um professor reflexivo que saiba lidar com as múltiplas dificuldades encontradas em sua profissão. Investir
na formação docente é o primeiro passo para
que o professor seja capaz de elaborar suas
práticas, transformando-as quando necessário para alcançar o aluno.
Assumir que o processo de mudança
educacional se faz com participação do professor, e para tal se faz necessário o investimento em formação contínua. Temos que
reforçar a necessidade de se tratar o ensino
como uma profissão dinâmica, em desenvol31 - março/ 2022 - Educar FCE
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vimento, onde o professor toma para si a responsabilidade que lhe compete ao definir os
rumos da mudança educacional, um sujeito
capaz de produzir mudanças sociais, políticas
e culturais.

Daí a importância das crianças terem
amplas oportunidades de exploração e conhecimento da leitura, como fonte de prazer e
cabe ao professor proporcionar este momento de amor pela leitura.

Outro item que não pode faltar em um
professor reflexivo é a preocupação com o
planejamento e avaliação de suas aulas, isso
só ocorre se o professor registrar suas ações,
avanços e dificuldades dos alunos. O registro
representa muito mais que um roteiro de aula
ou uma enumeração de atividades desenvolvidas com seus alunos. Escrever sobre a prática faz pensar e refletir sobre cada decisão
que foi ou será tomada, permitindo aprimorar
o trabalho diário e adequá-lo com frequência
às necessidades dos alunos.

Aprender pode ser entendido como o
processo de modificação do modo de agir,
sentir e pensar de cada pessoa que não pode
ser atribuído à maturação orgânica, mas a sua
experiência positiva e prazerosa. A prática da
leitura como algo diário torna-se hábito, praticando assim o escutar, imaginar e o recontar.

O que não falta no dia a dia do professor são oportunidades para colocar ideias e
reflexões no papel. Ao fazer o planejamento,
por exemplo, ele pode antecipar o que pretende alcançar em sala de aula. Sem essa reflexão, o docente corre o risco de estar sempre
improvisando.
Em cada uma das escritas reflexivas
feitas pelo professor, há elementos para que
ele cresça como profissional e melhore seu
desempenho, desde que elas sejam compartilhadas com um formador que o oriente, uma
parceria do corpo escolar como um todo,
onde o professor não está sozinho.
Buscar despertar na criança o fascínio pela fantasia do mundo de ficção é um
desafio para todo educador. Particularmente
quando se trabalha com crianças pequenas,
cujas competências para agir, interagir e modificar seu ambiente têm sido cada vez mais
estudadas.
O que as pesquisas que vêm sendo
realizadas sobre o desenvolvimento humano
têm apontado é que a criança é um sujeito
competente, ativo e agente de seu desenvolvimento. Nas interações com outros em seu
meio, em atividades socioculturais concretas,
as crianças mobilizam saberes e ao mesmo
tempo os modificam.

Quando a criança leva para casa o relato de um conto de forma espontânea, divertida, inteligente, representa um passaporte
para a família assegurar-se de que o cotidiano
da criança é mágico, cheio de descobertas e
de demonstrações de prazer.
A leitura e a análise de histórias proporcionam para criança a oportunidade de
fazer sentido do texto e de experimentar a
construção conjunta, vivenciando processos
onde aspectos linguísticos e afetivos da maior
importância são acionados em decorrência
do próprio ato de contar história, onde as
pessoas ficam em geral próximas umas das
outras, trabalhando temas como: perdas, frustrações, medos, etc.

A REAL FUNÇÃO DA LEITURA NA
APRENDIZAGEM
Atualmente a leitura nos dias de hoje é
centro de grande preocupação para toda sociedade, pois se queremos pessoas críticas
e informadas a leitura é primordial para esta
conquista.
No Brasil a grande maioria da população está alfabetizada. Mas nem todos, ou
melhor, apenas uma minoria sabe ler bem,
isto é, são poucos os que entendem o que dizem os livros. Em geral, todos os que sabem
ler bem estão alfabetizados, mas nem todos
estão alfabetizados sabem ler bem. Por isso
não devemos confundir alfabetização e leitura, que são coisas completamente diferentes.
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A sociedade deu à escola a responsabilidade de alfabetizar seus alunos e há anos
ela tem cumprido essa missão, contribuindo
significativamente para a alfabetização de
uma grande parte da população. A escola
alfabetizou, mas muitas crianças chegam à
segunda etapa, à universidade, sem compreender ou tendo muitas dificuldades para compreender o que lê.
Um dos motivos é a modernização com
a utilização de códigos e placas que acabaram por simplificar textos, criando uma geração que não tem interesse pela leitura e suas
possibilidades.
Não podemos negar que a escola é influenciada por vontades políticas e escolhas
sociais, que acabam dando o acesso para
as pessoas conseguirem melhores oportunidades de trabalho e nível social, repetindo
o modelo de vencer ou fracassar através do
instrumento avaliativo.
Hoje temos alfabetizado e leitores e
esta separação é evidente, obrigando todos
os sistemas educacionais de todos os países
a reconsiderar o ensino da leitura ou, mais
precisamente, levá-lo a considerações, levantando metas para acabar com esta divisão.
Na fase do aprendizado, o meio deve
proporcionar à criança toda ajuda para utilizar
textos e não simplificá-los para adaptá-los às
possibilidades atuais do leitor. Não se aprende primeiro a ler palavras, depois frases, mais
adiante textos e, finalmente, textos dos quais
se precisa. Para aprender a ler, faz-se necessário estar envolvido pelos textos, encontrá-los, ser testemunha e associar-se à utilização.
A escola deve ser uma instituição que
segundo César Coll(1993)- “encaixe os saberes cientificamente construídos com os
conhecimentos elaborados pelas crianças”.
Essa missão implica na adequação dos saberes, possibilidades cognitivas e conhecimentos prévios das crianças.
A fala ao contrário do que se pensa não
é algo pronto, é uma aquisição que depende
das interações sociais e nas possibilidades
de observação e participação nas situações
comunicativas.

Desde o nascimento, a criança interage
com outras pessoas e desta relação dão significado ao mundo e a si mesmo tornam-se
um ser histórico e singular.
As crianças menores se comunicam entre si e com os adultos com diferentes propósitos: para pedir algo, relacionar-se ou para
contar algo com suas próprias palavras, brincando com elas.
Na organização da fala as crianças precisam: identificar-se, descrever, narrar, explicar, transmitir informação, informar, concordar
ou discordar, expressar sentimentos, manifestar dúvidas, etc.
Estas aprendizagens vão se desenvolvendo e aprimorando ao longo do tempo, com
as interações e vivências de variadas oportunidades. Um parceiro muito importante é o
professor, que na educação infantil responde
às especificidades das crianças tão pequenas
e busca recursos para ensinar respeitando a
fase que cada um se encontra.
As instituições de educação infantil devem ter um olhar diferenciado para a linguagem oral, pois é na comunicação cotidiana
que o professor observa os avanços nas tentativas de comunicação.
Conversas em grupos é uma situação
em que as crianças desenvolvem muitas competências linguísticas. Aprender a se colocar
diante de um público pressupõe viver situações coletivas provocativas importantes.
Na apreciação pela leitura o professor
deve buscar ações que as crianças encontram
significado e compreensão no mundo da imaginação. O professor atua de modo direto, ele
é o modelo, o despertar e o gostar de leitura
dependerá inicialmente deste modelo positivo.
As mudanças sociais e políticas são responsáveis por produzirem as heranças culturais de uma sociedade, que só existe devido
à linguagem verbal que é responsável por organizar o modo de pensar e agir das pessoas.
A linguagem verbal se expressa no oral e no
escrito, criadas nas práticas sociais de comunicação entre os homens, nos sentimentos,
imaginação e expressão de suas ideias.
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Em estudos notamos a educação infantil assumindo seu papel educativo no domínio da oralidade: reconhecem seu papel na
constituição de sujeitos falantes, pois as instituições de Educação Infantil são ambientes
sociais, lugar onde muitas vezes as crianças
começam a falar e aprendem diversas formas
sociais de comunicação. É na Educação Infantil que se estimula e se aprende as cantigas de roda, jogos cantados e o gosto pela
leitura.
Durante muitos anos ocorreram críticas
ao trabalho com a leitura e a escrita, pois as
instituições educacionais centralizava-se nas
práticas de decodificação do escrito, deixando de lado o reconhecimento, compreensão
e fruição da linguagem, Vygotsky já afirmava:
”Até agora, a escrita ocupou um lugar
muito estreito na prática escolar, em relação
ao papel fundamental que ela desempenha
no desenvolvimento cultural da criança”. (Vygotsky, 2002).
Mas hoje o pensamento mudou, com
vários estudos e pesquisas no campo da psicologia, linguística e da pedagogia, sabe-se
que as crianças vivem em sociedades letradas, ricas em fontes de comunicação entre
as pessoas e assim começam a interessar-se
pela escrita, eles procuram compreender o
mundo dos adultos e suas representações.
Emília Ferreiro enfatiza: ”A tão famosa
“maturidade para a leitura e escrita” depende
muito mais das ocasiões sociais de estar em
contato com a linguagem escrita do que de
qualquer outro fator que se invoque. Não tem
sentido deixar a criança à margem da linguagem escrita ‘esperando que amadureça’[...]”
(FERREIRO, 1985).
A escola por muitos anos negou o acesso da criança à escrita equivocadamente já
que a linguagem ocorre no contato com o
convívio social. Ana Teberosky e Emília Ferreiro trouxeram uma nova visão sobre a alfabetização com o livro: “A psicogênese da língua
escrita”, destacam que para aprender a ler e
escrever dependerá da relação que a criança
terá desde pequena com a cultura escrita.

A leitura e a escrita são processos que
se revelam na interação com o mundo, o contato com a linguagem escrita ocorre quando
o professor empresta sua voz aos textos e se
torna escriba de suas criações na produção
de textos. Assim as crianças podem contar
com olhar atento e curioso do professor.
A leitura desempenha papel de destaque no percurso da escrita, quando trabalhamos com a linguagem verbal, seja oral ou
escrita, estamos abordando várias aprendizagens como: brincar com as palavras,
conhecer narrativas literárias e desenvolver
comportamentos leitores e desenvolver a comunicação.
Para desenvolver comportamentos leitores necessitamos da construção de experiências, a partir do contato com a escrita e as
produções narrativas.
Nós adultos, nem sempre temos consciência dos comportamentos leitores que desenvolvemos ao longo de nossa formação,
quando lemos e damos sentido e entusiasmo,
o comportamento leitor salta aos olhos das
crianças em especial nas rodas de leitura.
“Ler para uma criança é antes de tudo
um ato de generosidade e de responsabilidade do professor que, ao emprestar a voz
para que o autor fala às crianças, também assegura a elas o direito de ingressarem nesse
universo letrado, antes mesmo de saber os
nomes das letras, È na roda de leitura que
as crianças ampliam o repertório de histórias
desde os contos tradicionais de fadas, até os
populares brasileiros e de outras culturas etc.”
(Orientações Curriculares SME, 2007).
A roda de leitura deve sempre estar
presente no ambiente escolar aumentando o
repertório de histórias, com a frequência diária e bem planejada, este será um momento
de grande aprendizagem. A criança também
deve ter momentos de contato com os livros,
para folheá-los e explorá-los com o cantinho
da leitura, possibilitando a construção de procedimentos de manuseio desses materiais e
de possibilidades de leituras através de imagens ou imaginação.
31 - março/ 2022 - Educar FCE

313

Revista Educar FCE - 52 ª Edição - 31 - Março/ 2022

FORMANDO LEITORES CRÍTICOS
Querem-se uma comunidade justa, então se devem formar leitores competentes,
críticos e sensíveis, pois esta é a porta de
entrada para tantas mudanças necessárias. A
escrita deve ter sentido para quem lê. O saber
ler deve ultrapassar o decodificar palavras, e
muito mais que isso é o movimento de interação com o mundo, com poder transformador.
Quando o indivíduo aprende a ler, o
mundo é descoberto e passa a ganhar outro sentido, passa a comunicar, interpretar e
analisar desenvolvendo assim as condições
básicas para o crescimento humano.
O que é ler? O que é leitura? São perguntas complexas que demandam algumas
reflexões, já que a leitura se relaciona com
fatores biológicos, psíquicos, filosóficos, históricos, culturais e sociais.
Ler é um ato de estar conectado com
o mundo do outro, e poder receber e enviar
mensagens, compreender e adentrar em
mundos imaginários. Leitura esta palavra deriva do latim “lectura”, originariamente com o
significado de “eleição, escolha”, e a forma
como se interpreta um conjunto de informações.
O processo de leitura faz parte das competências cognitiva, social e cultural e para se
ler bem é necessária a passagem pela educação formal e pelo processo de alfabetização.
A leitura é muito mais do que um instrumento
escolar. É um passaporte para a entrada na
cultura escrita, envolve o domínio de práticas
culturais que levam a compreensão do mundo, criando novas identidades, novas formas
de inserção social, nova maneira de pensar
e agir.
No Brasil o governo incentiva: editoras,
livrarias e empresas privadas a distribuição de
livros e campanhas publicitárias. Mas ainda
falta muito para que os brasileiros adquiram
comportamentos leitores

O ato de ler não pode ser uma atividade
passiva. Pois o leitor é um elemento ativo no
processo. O desenvolvimento da linguagem
não é algo natural, pois é fruto de experiências sociais construídas com o contato de
escutas e produções narrativas.
Podemos reconhecer leitores por seus
comportamentos, há leitores que gostam de
comentar ou recomendar algo que já leram
nas crianças pequenas o ato de querer ouvir
várias vezes a mesma história vem da vontade de antecipar os acontecimentos futuros e
sentimentos a cada leitura.
Os adultos nem sempre têm consciência
dos comportamentos que adquirem ao longo
da vida. A leitura é um exercício de cidadania
que exige do leitor criatividade, mobilizando
seus conhecimentos prévios, interagindo com
os textos, construindo significação, incorporando reflexivamente no seu universo de conhecimento de forma a levá-los a compreender
melhor seu mundo e seu semelhante. Cabe à
escola o desafio de ensinar o leitor.
A questão é: Como despertar o gosto pela leitura nas crianças? Já conhecemos
os benefícios que a leitura traz na vida das
pessoas. Leitores tendem a possuir um bom
vocabulário, oral e escrito e articulam melhor
as ideias com maior facilidade de coerência,
tornam-se mais criativos. Mas isto só ocorrerá
se a criança tiver estímulos literários desde
pequenos, teremos leitores se as crianças tiverem pais leitores, já que tendem a copiar
comportamentos adultos que os cercam.
Quando um adulto lê ao lado de uma criança
incitamos a curiosidade, interesses pessoais
de cada faixa etária é outro ponto de estímulo,
ler temas que prendam a atenção e o imaginário da criança.
Alguns artigos para bebê recomendam
iniciar com contação de histórias aos seis meses de idade, cativando a atenção e o gosto
pela leitura, o ouvir e imaginar. A escolha dos
livros é de suma importância para adequar
a fase imaginativa da criança. Na educação
infantil a leitura deve ser entendida e sentida
pela criança como forma de prazer, dando
asas à imaginação, para que sempre queiram
outra vez.
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A escola de educação infantil por se
tratar de um ambiente alfabetizador tem a
possibilidade de despertar o gosto pela leitura nas crianças e posteriormente nos pais,
este trabalho além de estimular o imaginário,
aproxima as crianças do mundo letrado. Se
queremos pessoas leitoras temos que oferecer atividades diárias em que os pequenos
tenham a oportunidade de ler, trocar ideias,
ouvir e comentar.
O livro é um mundo a ser descoberto
a cada página, é um contador de história. A
leitura foi criada para o prazer e não ser um
dever. Quando o livro se torna uma porta para
o imaginário, ocorre a interação entre o leitor
e os personagens tornando-se cúmplice no
texto.
A ampliação da leitura se torna inspiradora quando colocada como fonte de inspiração, a aproximação e o prazer ao ato de ler
e de ouvir histórias. Na escola os momentos
de leitura de diferentes textos, desenvolvem
na criança o prazer pela leitura, trazendo confiança, criatividade e alegria.
Quando falamos em criança pequena,
a releitura de contos é muito comum, pois os
pequenos vão adquirindo intimidade com os
personagens e a cada nova leitura, trechos e
falas são acrescentados ao repertório linguístico e a sua imaginação.
Alguns cuidados devem ser tomados
para não frustrar ou matar o sentimento de
prazer ao ler para a criança. Alguns cuidados e ações devem ser respeitados quando
falamos em despertar o gosto pela leitura em
crianças pequenas: elas possuem o direito de
apenas explorar o livro e suas imagens; direito de pular páginas, criando uma nova história
com figuras que lhe chamou atenção;o direito
de pedir para reler, já que ao reler a criança
imagina, acrescenta e recria os personagens;
o direito de ler a qualquer momento, na sala
de educação infantil o acesso aos livros é
muito importante para que as crianças possam explorá-los quando desejar e o direito
de ler em voz alta, ou calar, pois a leitura é
companhia.

Com as novas tecnologias, surgem novos símbolos e siglas, mas com a internet a
leitura também é estimulada pelas razões da
comunicação, abrindo assim, novos recursos
para o acesso a materiais impressos que hoje
podem ser encontrados digitalizados. Sem
dúvida a tecnologia abriu portas de acesso
rápido e abrangente de novas possibilidades.
Porém o papel do professor não é dispensado, pelo contrário, cabe à escola ensinar e
mostrar os caminhos corretos para uma leitura produtiva e com conteúdos críticos.
A leitura é uma atividade dinâmica de recriação, intertextualidade que enriquece e amplia
o sentido imediato daquilo que é lido. As razões
pelas quais levam o homem a ler são próprias
e ninguém pode se sentir no direito de pedir um
prestar contas dessa intimidade estabelecida.
A leitura deve ser vista como um brincar
com as palavras, pois é uma função prioritariamente exercida pelo falante. Nas brincadeiras,
cantigas, quadrinhas e demais textos do repertório de tradição oral brasileira encontramos um
vasto repertório, que são fontes inesgotáveis de
prazer para as crianças e por isso deve ser enfocado no trabalho das instituições educativas.
No trabalho com crianças de zero a
dois anos o professor pode levar as crianças
a distinguir a entonação quando conta histórias e quando se comunica em situações
cotidianas, podem acompanhar verbalmente
contos de repetição a partir das narrações do
professor e narrar trechos de histórias utilizando recursos expressivos próprios.
Nas crianças de dois a quatro anos o imitar é muito utilizado, a gestualidade e a postura
adotada pelo professor quando lê, tais como ler
a partir da capa, virar as páginas do livro sucessivamente, etc., reconhecer no livro as histórias que
lhe são lidas, procurar ou pedir diferentes livros
ou de sua preferência, reconhecer passagens de
histórias a partir das imagens e ilustrações de um
livro, reconhecer repertório de contos de fadas,
contos de repetição além de acompanhar com
apoio das ilustrações, além de conhecer os diferentes usos dos livros. Já com os maiores esses
podem ser incentivados a utilizar elementos da
linguagem que se escreve no reconto de narrativas, recontar histórias de repetições ou acumulativas com apoio nos livros.
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É importante que o professor se preocupe com a qualidade dos livros e escolha
bons livros e conheça o texto e prepare a
leitura com antecedência, evitando gagueiras
e improvisações.
Durante a leitura ele deve demonstrar
atitude cuidadosa de quem lê para o outro e
é referência de leitor: preocupando-se com
a entonação, mostrando-se interessado, surpreso, emocionado. Também deve manter-se
fiel ao texto, explicitando a diferença entre ler
e contar histórias. Após a leitura, o professor pode colocar-se para o grupo opinando
sobre o que leu, colocando seus pontos de
vista. Pode em seguida ajudar as crianças a
comentar a leitura, colaborando assim com a
construção coletiva de sentidos para o texto.
Existem muitas ações que valorizam as
práticas de leitura como, por exemplo:
tura;

-organizar um mural para troca de lei-promover indicações de leituras;

-organizar mostra de livros de um mesmo autor ou preferências do grupo;
-incentivar troca de livros;
casa.

-incentivar o empréstimo de livros para

Alguns objetivos devem ser alcançados
pela criança como:
-familiarizar-se com a escrita por meio
do manuseio de livros, revistas e outros portadores de texto e da vivência de diversas situações nas quais seu uso se faça necessário;
-escutar textos lidos, apreciando a leitura feita pelo professor;

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

-interessar-se por escrever palavras e
textos ainda que não de forma convencional;
- escolher os livros para ler e apreciar.
cutar

- conteúdos relacionados ao falar e es-
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No decorrer deste trabalho, observa-se que não podemos abrir mão da Literatura infantil,
pois, é através dela que o conhecimento chega às crianças tão pequenas. Com a literatura
infantil, desenvolvemos a imaginação, a criatividade e o cognitivo mesmo quando as crianças
não são alfabetizadas.
Não podemos esgotar um assunto tão vasto e rico como a leitura na educação infantil,
mas levantar reflexões e apontar alguns caminhos para esse resgate como tema principal
nas escolas, que ficou em segundo plano, momento de distração no cotidiano de milhares
de crianças.
Nós educadores devemos repensar nossas práticas e promover, no cotidiano escolar a
discussão sobre a pluralidade cultural do povo brasileiro, por meio das atividades de leitura,
com objetivo de ampliar a formação do profissional da educação, no que se refere à indicação
e leitura de livros adequados para cada uma das diferentes faixas etárias.
Acreditamos, que podemos realmente levar muitas crianças a ampliar e educar seus
olhares para a leitura e para a arte (literatura), a se transformar em leitores plurais, em cidadãos mais preparados para a vida em sociedade que acima de tudo, esteja de mente aberta
e disponível para aprender com as possibilidades de leitura de mundo e de vida que uma
criança pode ensinar, construindo esse conhecimento por meio da leitura de bons livros e com
professores bem preparados para atividades diárias no espaço escolar. A escola deve ser o
local do saber e do bem, a construção da cidadania crítica e ativa demanda conhecimento,
reflexão, análise, discussão, prática de intervenção na realidade.
O professor deve ter uma boa dose de ousadia, devemos construir o conhecimento escolar a partir da realidade, estabelecendo relações entre textos e contextos, exercitar a escrita
e o diálogo, provocar reflexões e questionamentos, motivar a criatividade dos educandos,
tendo consciência de que compreender o mundo exige compreender o lugar e a sociedade
que se vive.
A educação em parceria com a leitura abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino.
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A GESTÃO DEMOCRÁTICA E OS CONSELHOS ESCOLARES

RESUMO: Esta pesquisa trata-se de uma revisão bibliográfica onde se pretende analisar a
gestão democrática a partir da prática dos conselhos de escola. Saber até que ponto a escola
realmente está preparada e formar os alunos para uma sociedade democrática, universalizada
e de consciência política. Pode-se perceber que a construção do Projeto Político Pedagógico,
sua execução e sua vivência no espaço escolar, é o ponto de partida para o exercício da
cidadania, quando esta construção tem participação de todos da comunidade escolar. Um ponto
importante para o exercício da cidadania está na formação da construção coletiva do conselho de
escola. Na maioria das vezes os Conselhos de Escolas se reúnem apenas para dar informações.
A participação dos alunos, pais e até professores resumem-se apenas em se tornarem bons
ouvintes. O objetivo central desta pesquisa é buscar por meio de análise teórica, elementos que
fundamentam a prática pedagógica dos Conselhos de Escola como estratégia de construção
do conhecimento e o exercício da plena prática democrática, legitimando a própria legislação
vigente LDB - 9394/96, em seu artigo 14. Desta forma o Conselho Escolar, sua construção e a sua
aplicação no espaço escolar e na sociedade, passa ter um caráter de recuperar a escola como
um espaço democrático pelo debate, pela discussão, pela competência técnica, nas relações
entre os alunos, professores e diretores.

Palavras-chave: Gestão Democrática; Conselhos Escolares; Escolas.
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INTRODUÇÃO

A

formação do ser humano começa na família. Ali, tem início um processo de
humanização e libertação; é um caminho que busca fazer da criança um ser civilizado, e bem cedo à escola participa desse processo (GALVÃO, 2001, p.12).
A escola além de transmitir conhecimento humanizado, trata das relações sociais e contribui
com o preparo para a vida dando condições do aluno se transformar e transformar o mundo
em que vive. Até que ponto a escola realmente está preparada e preparando os alunos para
uma sociedade democrática, universalizada e de consciência política?
Desta forma, o ambiente escolar é o principal contribuinte para o desenvolvimento de
uma sociedade que saberá lidar com a autonomia da democracia em um mundo globalizado.
A responsabilidade é de todos dentro do contexto escolar, gestores, professores, pais, alunos
comunidade em geral, mas quem de fato participa deste processo de construção democrática
dentro das escolas? Qual a relação entre democratização da escola e qualidade de ensino?
Essas são algumas das preocupações que surgem quando se busca implementar processos de descentralização e autonomia no campo da educação. Construir uma cultura de
participação é essencial para garantir os direitos de todos os cidadãos. Demo (1994) idealizava a formação de uma cultura democrática pautada no conhecimento enquanto instrumento
político de libertação. A construção do conhecimento é um dos objetivos da escola, sendo
assim, não seria possível a escola se preparar para a cidadania democrática se ela não for
democrática.
O objetivo geral desta pesquisa é fazer uma reflexão quanto à formação dos conselhos
de escola como estratégia na construção da gestão democrática. Como objetivos específicos
a contribuição dos conselhos escolares no desenvolvimento social e educativo da comunidade
escolar analisada.
Salientando de que os conselhos de escola são a materialização do princípio constitucional da gestão democrática do ensino público, art.212 da Constituição Federal (BRASIL, 1988)
Justifica-se essa pesquisa porque todo ano a escola reavalia e elabora o Projeto Político
Pedagógico- PPP, no qual um dos principais objetivos é consolidar as metas que contemplem
as habilidades e competências exigidas pelo Plano Curricular Nacional (1997), sobretudo que
prepare o aluno para uma sociedade democrática.
O grande problema é que apenas a equipe técnica e os professores participam deste
processo.
A comunidade escolar só é convocada para as reuniões de conselho de escola quando
a pauta se restringe em discutir calendários e festas. A partir disto se faz necessária uma reflexão: se o caminho é preparar o aluno para uma sociedade democrática, na qual ele saiba
participar, porque o aluno não participa.
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Os gestores não estão preparados para lidar com a descentralização e a autonomia da
comunidade. Espero que esta pesquisa esclareça as dúvidas e me dê condições de capacitação profissional para construir um projeto de gestão democrática pautada na formação de
conselhos de escola autônomos e participativos.
Neste sentido a escola, sobretudo, a escola pública tem uma função social prioritária e
tem como objetivos básicos a formação de um cidadão, por meio da construção de conhecimentos, desenvolvimento de atitudes e valores que estão embutidos nas relações sociais que
a escola promove em uma evolução de responsabilidade social rumo ao bem-estar coletivo
no qual todos são responsáveis
por esta evolução.
A fim de contribuir com as possibilidades de formação social e política dos alunos propõe-se neste trabalho pesquisar sobre teorias que me assegurem produzir um espaço escolar
democrático em virtude da participação da comunidade escolar. Como metodologia de trabalho foi feita pesquisa de revisão bibliográfica e consequente análise dos referenciais teóricos
que dialogam sobre o contexto escolar e a dinâmica democrática, laica, pluralista e libertária.
O trabalho inicialmente conceitua o que é democracia, e discute o conselho de escola,
como são constituídos suas atribuições e como este pode colaborar para uma gestão democrática.
Este trabalho está dividido em eixos que trazem os conceitos teóricos sobre o tema do
trabalho, para em seguida analisar a importância da escola aberta e de qualidade por meio
do Conselho de Escola - CE, suas atribuições e importância; da Gestão Democrática.
Este estudo também dialoga sobre as dificuldades e resistências na implementação de
Conselhos Participativos. Finalizando com o encontro do CE com a Gestão Democrática para
oportunizar o desenvolvimento da autonomia e o sentimento de pertencimento do espaço que
produz conhecimento, legitimando o processo de ensino-aprendizagem.
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O QUE É DEMOCRACIA?
Democracia é o governo do povo. Regime político que se baseia no princípio da
soberania do povo e na repartição equitativa
do poder.
A democracia não é somente um sistema político ou uma forma de organizar o
Estado. Também não é somente uma sociedade democrática, a qual os governantes se
elegem pelo voto.
A democracia implica também na possível participação de todos os elementos da sociedade e em todos os processos de decisão
que dizem respeito à sua vida do dia-a-dia em
casa, na escola, no bairro, etc.
A democracia dá o direito de todos
participarem das decisões que beneficiem a
qualidade da vida na sociedade. Para isso,
todas as pessoas precisam ter conhecimento
e viverem desde cedo os princípios da democracia desenvolvendo assim sua “autonomia
democrática”.
A democracia nutre a diversidade de interesses, assim como a diversidade de
ideias [...]. Deve comportar o direito das
minorias [...] à existência e à expressão
[...]. Necessita ao mesmo tempo de conflitos de ideias e de opiniões, que lhe
conferem sua vitalidade e produtividade
(MORIN, 2000 p.107-108)

É desta forma que se configura o caráter participativo da democracia; é tarefa impossível justificá-la e construí-la sem a ação
efetiva de todos os seus envolvidos e sem a
presença da diversidade, do conflito, do direito à expressão e do sentido de compromisso
e responsabilidade:
Ninguém vive plenamente a democracia,
nem tampouco a ajuda a crescer, primeiro, se é interditado no seu direito de falar,
de ter voz, de fazer o seu discurso crítico;
segundo, se não se engaja, de uma ou
de outra forma, na briga em defesa deste
direito, que, no fundo, é o direito também
a atuar (FREIRE, 1993, p.88).

A autonomia na democracia é conhecer
o direito, é respeitar e ser respeitado nas suas
opiniões é ter uma vida digna e satisfatória,
com suas próprias competências, anseios e
valores, é poder ser diferente, e respeitar a
diversidade cultural.
Para ter autonomia a pessoa necessita
tomar decisões, estabelecer seus princípios,
pensar sobre as implicações de suas ações e
admitir sua responsabilidade. Se analisarmos
a democracia atual no Brasil, percebemos
que ainda não estamos aptos para indicar e
vigiar nossos governantes, pois as políticas
públicas não objetivam a melhorar a sociedade, mas sim uma sociedade de elite.
Para poder ter autonomia é necessário que
todos os componentes dos diferentes grupos sociais desenvolvam determinada autonomia como
cidadão. Para isto há necessidade de construir
a democracia como uma ideia em longo prazo.
A democracia necessita se concretizar
na vida dos indivíduos e para que isso aconteça muitos modelos precisam se romper.
Um exemplo é incentivar as crianças a
terem autonomia aprendendo a tomarem decisões, construírem seus princípios, e serem
capazes de admitir os efeitos de suas ações
com responsabilidade.
A escola é de fundamental importância
para isso. Ela deve se tornar democrática e
formar cidadãos preparados para aceitar o
seu papel na sociedade e alcançar a democracia em todo a seu esplendor,
Democracia é liberdade de pensar, para
produzir a unidade de ação consentida e
partilhada. A democracia só vai se realizar
pela educação quando essa for compreendida como o processo de aprender a
pensar, tornando-se capaz de partilhar a
vida em comum e de dar a si e a essa
vida comum a sua contribuição necessária e única (LÔBO, 1999, p.34).

Necessário se faz recuperar a escola
como espaço democrático pelo debate, pela
discussão, pela competência técnica, pelo
currículo, pelos métodos de ensino e de disciplina, nas relações entre alunos, professores
e diretores.
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ESTRUTURA DA GESTÃO ESCOLAR
A escola tem sua estrutura baseada na
divisão do trabalho do modo de produção
da sociedade capitalista. Dessa maneira cabia ao diretor administrar sem consulta aos
professores, e estes tinham que obedecer as
ordens e direções, que vinham da administração da escola e da secretaria de educação,
de modo vertical.
Mas, a nova gestão escolar propõe uma
escola democrática, com participação, que
assuma funções de apoio à direção e de consulta de opinião e participação nas decisões
do dia-a-dia da escola. Essa gestão colegiada
tem como objetivo o projeto político-pedagógico (PPP), que se constrói pela participação
da comunidade escolar.
Para Veiga (2001), as instâncias colegiadas da escola devem ser analisadas tendo
como pano de fundo uma concepção particular do PPP, cujo alicerce é o princípio da
construção coletiva. Parte-se, assim, da ideia
de que a gestão colegiada se fundamenta nas
disposições constantes no PPP da escola, a
qual se institucionaliza, portanto, com a anuência da comunidade escolar.
Em tempos passados os diretores tomavam as decisões e não partilhavam com
a comunidade escolar e local. Com a democratização na escola e a escolha do diretor
começam a interferir na tradicional gestão.
Isto é, a organização e a gestão da escola começam a ser debatidas pelas diversas
partes que englobam as comunidades locais
e escolares. Para Vieira et al. (2007, p.89) o
sucesso do trabalho do gestor depende do
empenho e do saber-fazer pedagógico dos
demais participantes da orquestra, deixando
claro que o diretor não trabalha sozinho.
Como uma orquestra, dá os comandos,
está à frente, porém os membros da equipe
executam tarefas fundamentais na construção
do sucesso escolar. Cabe a ele incentivar,
acionar os meandros da confiança absoluta
que deve reinar em seus colaboradores desencadeando ações as quais o ator principal
seja o aluno.

A função primordial do gestor escolar, baseada na liderança e competência, é
manter a escola em atividades harmoniosas,
participativas e produtivas, delegando, acompanhando e exigindo tarefas com autenticidade e ponderação, transformando o discurso
em ação. Assim como a essência da gestão
é fazer a instituição operar com eficiência e
esta depende em grande parte, do exercício
da liderança.
Conforme Luck (apud OLIVEIRA, 2010),
os diretores participativos baseiam-se no conceito da autoridade compartilhada, cujo poder
é delegado aos representantes da comunidade escolar e as responsabilidades são assumidas por todos.
Sabe-se também que o coordenador
pedagógico é o braço direito do diretor numa
escola, então, conjuntamente devem promover encontros, debates, troca de ideias pedagógicas, atuando em equipe ou individual, deve estar aberto ao diálogo, disposto a
aprender sempre mais, interagindo com todo
o corpo escolar.
Sendo assim, as avaliações educacionais, planejamentos escolares, calendários,
projetos político-pedagógicos, eleições, festas
e decisões tem a cada vez mais a participação dos pais, dos alunos, dos professores,
dos funcionários, etc.
De fato, a intervenção do gestor é fundamental para que a escola abra suas portas
à comunidade. É o gestor que possibilita o
diálogo entre professores, alunos, funcionários e famílias, criando estratégias pedagógicas para que seja possível a integração plena
desses diferentes agentes, tanto para compreender os problemas da escola, quanto e a
partir deles, construir coletivamente o projeto
educativo da unidade escolar. Todavia, para
que isto seja viável, é necessário que o diretor
reconheça que
sua escola está inserida concretamente
em uma comunidade, e que essa comunidade possui anseios, necessidades, limitações
e potencialidades e que influencia e é influenciada pela escola.
31 - março/ 2022 - Educar FCE

324

Revista Educar FCE - 52 ª Edição - 31 - Março/ 2022

É necessário, pois, reconhecer que a
escola precisa da ação da comunidade para
melhorar o seu desenvolvimento, e consequentemente a qualidade do ensino.
Ao abrir as portas da escola à comunidade, o passo seguinte é estimular a discussão e a reflexão, para compreender de
forma mais ampla e dinâmica a realidade e os
caminhos possíveis para viabilizar melhorias
na qualidade de vida de todos.
O desafio do gestor consiste em desenvolver estratégias para quebrar resistências e,
gradativamente, promover o desenvolvimento
de grupos, com a finalidade de estabelecer
entre eles, vínculos e identidades coletivas,
Como gestor escolar, o diretor, tem que
aprender a ouvir e respeitar opiniões das
pessoas da comunidade escolar, mesmo
que essas pessoas sejam consideradas
por ele inferiores intelectualmente. Porque, a direção se constrói e se legitima
na participação, no exercício da democracia e na competência da construção
coletiva de um projeto que reflita o projeto
de homem e da sociedade que a comunidade quer. A partir daí o diretor começa
a respeitar posições contrárias aos seus
pensamentos e começa a entrar na lógica da gestão escolar autônoma e coletiva dos conselhos escolares (FERREIRA
& AGUIAR 2001, p. 113).

Esse caminho somente é percorrido
num processo de gestão democrática, cujas
ações apontam para o diálogo, a descentralização de informações e decisões e a busca
e manutenção de acordos e parcerias.
A gestão democrática chega a ser mais
confortável para o gestor em termos de delegação de funções e divisão de responsabilidades, otimizando na prática, melhor administração do tempo e de energia em tarefas
que, numa gestão autoritária, é sua tarefa exclusiva.
Porém, não é nada confortável discutir problemas e mediar conflitos. A busca do
consenso exige demasiada energia, e muitas
vezes, promove rupturas durante o processo.
Somente por esse caminho é que se desen-

volve a reflexão crítica, a avaliação e a reorganização da ação pedagógica por todos os
envolvidos, condições fundamentais para o
processo de inovação e mudança no interior
da escola.
Essas modificações ampliam o empreendimento de ações compartilhadas na comunidade escolar e dá força para a organização
da coletividade, com a composição da equipe da gestão e a ação do conselho escolar,
mostrando o caminho para se democratizar
a gestão escolar. Assim, as pertinências e
o papel político dos gestores e do conselho
de escola se definem como fundamentais. É
importante enfatizar a atribuição de cada instância e suas maneiras de fazerem a política
pedagógica da escola.
Todavia, o diretor e o conselho seriam
corresponsáveis. Assim o conselho ficaria
menos vulnerável, e tomaria decisões sem
medo de seus componentes serem punidos
pelos superiores.
Escolas cujos gestores realizam esforços no sentido de acompanharem os fenômenos de aceleração de mudanças, e tornam-se
mais eficazes através da valorização do desempenho humano.
Neste contexto, o gestor é cada vez
mais imbuído da necessidade de levar em
consideração a evolução da ideia de democracia, que conduz o conjunto de professores,
e mesmo os agentes locais, à maior participação, à maior implicação nas tomadas de
decisão.
É através da gestão participativa que os
profissionais da educação podem se envolver
com o planejamento e a tomada de decisões
na prática diária, aumentando, desta forma, o
foco na escola e no aluno e a probabilidade
de sucesso de ambos. Esta prática, contudo,
leva à necessidade de programas que envolvam a comunidade escolar e local, a partir
de momentos que possibilitem o diálogo e a
reflexão.
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Assim, a escola que melhor atende às
expectativas da sociedade brasileira está centrada em três dos pilares básicos que compõem o novo panorama da escola participativa, democrática e transparente, quais sejam:
administrativo, pedagógico e relacional, todos
abertos à avaliação interna, da escola e do
sistema de ensino e externa da comunidade
e que está respaldada na Lei de Diretrizes e
Bases n.º9394/96, que aborda a questão da
“gestão democrática do ensino público”, nos
seus artigos 14 e 15: Art. 14:
Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino
público na educação básica, de acordo
comas suas peculiaridades e conforme
os seguintes princípios:
I – Participação dos profissionais da
educação na elaboração do projeto pedagógico da escola;
II – Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou
equivalentes.
Art. 15:Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de
educação básica que integram progressivos graus de autonomia pedagógica
e administrativa e de gestão financeira,
observadas as normas gerais do direito
financeiro público (LDB n.º9394/96).

A escola não é democrática apenas por
sua prática administrativa. Ela torna-se democrática por toda sua ação pedagógica e o
diretor é o responsável pelo bom andamento
de todos os setores da escola, é quem junto
aos demais segmentos deve
elaborar o plano curricular, e delegar
poderes aos responsáveis por cada setor da
escola, coordenando o trabalho.
Precisa estar atento ao seu grupo e fazer suas comunicações de preferência em
reunião de grupo, apresentando-as por escrito, se necessárias, fazendo os devidos comentários, esclarecendo dúvidas e solicitando do grupo o "feedback" necessário para a
harmonia e bom andamento da instituição.

A gestão participativa estimula e motiva a todos, diminuindo os conflitos muito frequentes em instituições com características
tradicionais de liderança. Este gestor deve
possibilitar que a comunidade escolar se sinta parte integrante da escola, motivando-a a
atuar positivamente buscando atingir o fim da
educação: a formação plena do educando.
Este gestor também irá criar um clima de
trabalho apropriado, visando tranquilidade e espírito de equipe entre os profissionais; coordenar o
trabalho coletivo de construção e reconstrução do
Projeto Político Pedagógico e do Plano de Desenvolvimento da Escola, bem como sua viabilização.
Deverá também incentivar a criação de
projetos que promovam a melhoria do processo de ensino e aprendizagem, independente
do segmento que os proponham (pais, alunos
e/ou professores); buscar troca de experiências em outras escolas; acompanhar o desempenho dos alunos, identificando os problemas
existentes – dificuldades de aprendizagem, evasão e reprovação – buscando junto à equipe
pedagógica propostas para saná-los; estimular
o processo de auto-avaliação institucional, do
corpo docente e discente, e dos funcionários;
estimular a participação dos pais nos conselhos escolares, reuniões e demais atividades
da escola; supervisionar os espaços da escola, cuidando para que eles sejam um reflexo
da sua Proposta Pedagógica e se constituam,
de fato, em um espaço de construção de cidadania; estimular que os profissionais da escola
tenham um momento de formação continuada
em serviço ou fora dele, incentivando-os a participar de cursos que propiciem o crescimento
profissional e pessoal.
É preciso salientar que cabe ao gestor
analisar se a equipe escolar está em estado
permanente de atualização, sempre buscando
condições para que essa formação seja efetiva.
Várias são as formas de desenvolvimento pessoal como: cursos presenciais, participação em palestras, seminários, visitas a
museus etc. Como consequência dessa preocupação com o desenvolvimento da equipe
escolar, ocorrerá uma maior
motivação dos mesmos, o que levará à
melhora do clima organizacional e um maior
desejo de participar das ações da escola.
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CONSELHO DE ESCOLA
A década de 80 foi o início da discussão sobre o tema da gestão escolar democrática e autonomia da escola na rede pública
de ensino, no contexto de reforma do Estado,
na qual a descentralização foi um dos principais pontos. Essas reformas do Estado eram
esperadas, porque seria um meio de concretizarmos as ideias progressistas, como a igualdade de direitos, justiça social dessa forma
aumentando o controle social sobre o Estado.
Essa luta pela democracia no âmbito
escolar por uma sociedade democrática obteve uma vitória, a conquista da liberdade de
ação e de decisão quanto aos órgãos superiores da administração e a maior participação da comunidade por meio dos conselhos
de escola.
O dever da escola é o de formar o aluno para uma visão de mundo crítica, ampliar
o horizonte do saber, assegurar o desenvolvimento das competências e habilidades, a
moral, a ética incluindo-o na sociedade efetivando o direito à cidadania que é o sinônimo
de democracia.
Querer uma educação de qualidade e
igualitária demanda mudanças nas propostas
educacionais e no projeto políticos pedagógicos baseados na democracia sem exclusão
social, econômica e cultural no qual a escola
está inserida, ou seja, de acordo com as dificuldades e necessidades locais da comunidade dentro das suas características.
Um conselho escolar (CE) é um grupo
responsável pelo estabelecimento de objetivos e de direções que a escola tomará no
futuro. Ele desempenha um papel importante
em assegurar que toda a comunidade seja
envolvida em todas as decisões importantes
tomadas pela escola.
O CE é um colegiado com membros de
todos os segmentos da comunidade escolar
com a função de gerir coletivamente a escola.

Com suporte na Lei de Diretrizes e Bases-LDB, lei nº 9394/96 (BRASIL, 1997) no
Artigo 14, que trata dos princípios da Gestão
Democrática no inciso II – "participação das
comunidades escolar e local em conselhos
escolares ou
equivalentes", esses conselhos devem
ser implementados para se ter uma gestão
democrática.
Dessa forma, os CEs podem servir somente para discutir problemas burocráticos,
ser compostos apenas por professores e diretor (a), como um ‘Conselho de Classe’, mas
se estiver dentro dos princípios da Gestão
Democrática esse Conselho terá que discutir
politicamente os problemas reais da escola e
do lugar que ela está inserida com a participação de todos os sujeitos do processo.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este trabalho trata-se de uma revisão
bibliográfica com aportes de autores especialistas da área: Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDBEN), (1996),
BASTOS, (1999); LIMA (2000); ANTUNES,
(2001); LÜCK, (2000); etc. que
abordam o tema da gestão democrática
e sua importância na autonomia dos indivíduos.
Como resultado pode-se dizer que se o
professor trabalhar a democracia desde cedo
com transparência, responsabilidade e comprometimento, os alunos através do conselho
de Escola terão a oportunidade de se manifestar, de dialogar, enfim de se comunicar
atingindo os objetivos propostos pela escola
democrática.
Foram analisados para realizar esse trabalho pesquisas em artigos, documentários,
teses e outros trabalhos científicos que discutem e apresentam reflexões, sugestões que
contribuíram para atualizar o ensino e ampliar
conhecimentos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Trabalhar democracia não é nada fácil principalmente quando a tratamos com transparência,
responsabilidade e comprometimento para atingirmos os mesmos objetivos.
Em uma gestão, na qual se respeita a opinião de cada indivíduo, o limite e habilidade de
cada um, fica aprazível construir projetos delegando a cada participante, algo que possa ajudar na
execução das atividades, conseguindo com que todos participem do processo, isso é democracia.
Porém, para alcançar os objetivos, deve- se estar realmente comprometido e empenhado.
Assim, na gestão pedagógica, o diretor tem que ter como objetivo, a qualidade no ensino compreendendo a criança como parte desta construção e preparando para sua formação na sociedade
em que vive.
O conselho de Escola é o local onde se pode dar voz ao aluno e a todos que não tem
oportunidade de se manifestar, de dialogar, enfim de se comunicar.
As escolas que tem democracia revolucionam a educação. Os professores não precisam ser
o centro das atenções, mas devem orientar o processo de aprendizagem organizando atividades
com os alunos, desenvolvendo mecanismos cognitivos num “aprender fazendo” e no “aprender
a aprender”, ajudando a solucionar problemas, estimulando as crianças e confiando nos seus
potenciais. Devem proporcionar atividades e pesquisas significativas.
Quando os alunos são estimulados a exercer a autonomia na escola, eles aprendem, elaborando seus currículos e administram o tempo de trabalho, aprendendo a ser autônomos.
Assim, as crianças são educadas tendo autonomia, com liberdade e responsabilidade, sabendo fazer a diferença entre liberdade e libertinagem, e que sua liberdade pressupõe respeito a todas as pessoas exercendo a cidadania desde a infância sabendo balizar a verdadeira democracia.
E, por fim, é possível afirmar que a superação dos problemas e o aumento do potencial
comunicativo e democrático dos conselhos se colocam diretamente proporcionais à ampliação
da mencionada cultura de participação.
O necessário acesso dos alunos e seus familiares e dos funcionários não docentes, somando-se aos professores e dirigentes, para participarem da gestão escolar depende de esforços
múltiplos, ou seja, todos têm que investir cotidianamente na organização coletiva e compreender
que a construção de uma cultura democrática demanda tempo.
Durante o processo de reflexão teórica dispensada neste trabalho, percebe-se o quanto a
prática está à margem das fundamentações teóricas. Neste sentido a práxis que deveria ser o
sinônimo da prática com a teoria, passa ser um instrumento
distante do desenvolvimento democrático da aprendizagem acerca da construção de uma
sociedade autônoma e participativa.
Os desafios encontrados dentro do contexto escolar estão ligados à fragilidade e vulnerabilidade em que se encontra a própria escola, docentes despreparados, gestão centralizadora,
comunidade alienada ao contexto escolar mais preocupada com os benefícios assistenciais. Percebo a escola mergulhada no senso-comum, preocupada com as relações de poder, tornando-se
antagônica em seu próprio contexto.
Dessa forma, a educação não deve estar voltada apenas para formar indivíduos que estejam preparados para o mercado, mantendo e reforçando o pensamento coletivo da sobrevivência, mas deve conduzir ao indivíduo ao processo
de transformação social afim de que tenha condições de optar pela sua condição
de vida.
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LEI 10.639/03 IGUALDADE ÉTNICA NAS INSTITUIÇÕES

RESUMO: Esta pesquisa tem o intuito de identificar os desafios encontrados por docentes na
aplicação da Lei 10.639/03. Os desafios presentes desde a formação até o trabalho em sala
de aula, para que se viabilize, buscaremos elementos em pesquisas bibliográficas referentes a
temática. Com a implementação da Lei 10.639/03 que torna obrigatório o ensino de História e
Cultura Afro-brasileira e Africana nas escolas, encontramos o princípio do reconhecimento e da
identidade da população afrodescendente na constituição cultural do Brasil. Destarte, debate com
base nos desafios da educação no ensino dos alunos e na formação de professores para que
se cumpra os conteúdos programáticos, objetivando a desconstrução do mito da democracia
racial, propondo a reflexão com as questões raciais existentes no interior e entorno da escola. A
formação continuada será tratada dando a devida importância a capacitação docente como forma
de compreender a Lei 10.639/03 e a cultura Africana para que assim se consiga fundamentar e
pôr em prática executar seu planejamento baseado numa pedagogia que prime pela diversidade
nas escolas.

Palavras-chave: Educação; Etnicidade; Escola; Lei.
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INTRODUÇÃO

O

intuito desse trabalho é fazer uma breve reflexão sobre a educação no Brasil no
que diz respeito ao cumprimento do que estabelece a Lei 10.639/03, para tanto
nos propomos a fazer um breve levantamento histórico das relações étnico-raciais com base em alguns discursos encontrados na historiografia brasileira que revelam uma
mentalidade pouco preocupada com o protagonismo negro.
As contribuições do negro na formação das estruturas sociais e econômicas brasileiras
vão para além das explicações rasas que os manuais de história davam num passado recente,
esses manuais escondiam ou não davam conta de explicar os grandes feitos de atores como
Luís Gama, José do Patrocínio ou André Rebouças. Eles propunham uma análise fatalista
que colocava sempre o negro em condição de inferioridade e de subserviência. Portanto fez-se necessário a criação de normas legais que se voltassem para políticas de reparação no
campo educacional.
Para que essa reparação seja efetiva, é necessário o fomento de cursos de formação
continuada para que o docente desperte sua atenção sobre a questão diversidade e possa
vencer preconceito existente na escola. Além de se apropriar do conhecimento necessário
para refletir e repensar sua prática docente, revendo os seus conhecimentos e comportamento,
a fim de propor novas metodologias de ensino que possibilitem superar comportamentos de
cunho discriminatório seja no âmbito da comunidade escolar ou da vida social dos alunos.
O ambiente escolar é um espaço de construção, costumes e visões, como também
de confirmação de preconceitos, cujas raízes se ligam intrinsecamente a uma cultura de ignorância. Falta na população, conhecimento aprofundado, memória de histórica e referência
social. Ainda se apresenta no imaginário coletivo a figura do negro como sendo mais forte,
motivo este da escravidão, ao mesmo tempo como sendo um ser apático, ou, tendo sua imagem associada à criminalidade, em situações duvidosas um potencial suspeito. As mulheres
negras, por sua vez, são vistas como boas para o serviço doméstico e distante do padrão de
beleza, pois estão fora da estética padronizada característica do eurocentrismo. Assim, nesse
ambiente que abriga as multifaces étnicas e culturais que iremos lançar um breve e modesto
olhar, entretanto sem perder a criticidade e a postura reflexiva.
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HISTÓRICO DAS RELAÇÕES ÉTNICORACIAIS
Temos a convicção de que a tradição
que se sedimentou no seio da sociedade brasileira durante um longo espaço de tempo, fez-se surgir a necessidade da implementação
de políticas que apontem para a solução de
dilemas voltados para a inserção de alguns
grupos nos espaços escolares. As pretensões
universalistas dos sistemas de ensino no Brasil de uma forma ou de outra, sempre foram
pensadas no sentido de atender a determinados grupos sociais que sempre se perpetuaram no poder e, desse modo, instituiu, nesse
interim uma tradição educacional, um molde
para se encaixar as aspirações elitistas que
sempre se estiveram em situação de controle. Um modelo de educação que sempre
atendeu às ambições elitistas no sentido de
tentar dominar e por rédeas nos destinos do
país. Nesse ponto cabe a seguinte reflexão,
se a homogeneização universalista da escola
criada no bojo dessas pretensões, tem fundações sólidas para atender a sociedade que
se deseja. As características que a escola
necessita devem estar ligadas ao respeito à
diversidade cultural e respeito as diferenças e
proporcionar meios para que grupos étnicos
ou culturais obtenham plena realização.
Como bem sabemos, a compreensão e
abordagem dos conceitos ligados à diversidade, bem como o modo como as relações étnico-raciais são pensadas ou se configuram na
sociedade brasileira estão relacionadas, em
primeiro momento, as bases profundas da historicidade, isso pois não há de modo algum
como compreender como essas relações são
exercidas no hodierno sem conhecer como
elas se estruturaram ao longo do processo
histórico. A imposição cultural europeia desde
o século XVI, compreende um estigma latente
na história do Brasil, esta, controlada sob a
regência condicionada da segregação inerente à divisão de classes, formas sob a institui-

ção dos padrões de cor e raça que compunham a sociedade brasileira. A construção
do conceito de raça remonta historicamente
o século XIX, marcado pela publicação das
teorias Darwinianas que estabelecem diversos estudos que hão de especular a evolução humana – do homo sapiens – num olhar
científico homogêneo. Darwin promove uma
síntese da evolução. Fomenta com isso campos especulativos sobre do desenvolvimento/aperfeiçoamento das espécies, dentre as
quais, o homo sapiens. Nesse bojo, Francis
Galton (1822-1911) elabora sua teoria, denominada por ele de Eugenia, que a partir da
hipótese de que a raça humana por passar
por constantes evoluções biológicas deveria
ser acompanhada a fim de acelerar o aperfeiçoamento esse processo.
“Eugenia pode ser definida como a ciência que trata daqueles agentes sociais
que influenciam, mentalmente ou fisicamente, as qualidades raciais das gerações” (GALTON, 1905 apud SILVA, 2007,
p. 26).

Hoje sabemos que esses conceitos devem ser combatidos, e, ainda mais se nos voltarmos aos estudos das relações sociais, entretanto durante o limiar do XIX uma série de
cientistas asseveravam que a ideia de “raça”
não era prerrogativa apenas para atribuir as
diferenças nas sociedades humanas era também determinante das potencialidades e dos
comportamentos dos indivíduos, ali a mestiçagem ganhava contornos de inferioridade e
degeneração.
“Há hoje um grupo de ciências novas, que
são de um valor inestimável para a compreensão científica do fenômeno histórico. É a antropologia-sociologia, recente
e formosa ciência, em cujas substruções
trabalham Gobineau, Lapouge e Ammon,
gênios possantes; fecundos e originais”
(VIANNA, 1987a).
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Uma corrente de intelectuais brasileiros
rumou nesse sentido e por esse motivo foram
levados a lidar com uma parte dessas teorias
e reconhecer outra. Destarte uma parcela significativa dos debates e discursos produzidos
pelos intelectuais do final de século XIX e início
do XX, acerca das potencialidades dos negros
e mestiços calcavam-se na direção da seguinte dúvida: as ideias de ordem, progresso e modernização poderá ser acompanhada por esses sujeitos? Dentre os críticos literários Sílvio
Romero se manteve entre os mais astutos, ao
abordar a questão racial, demonstrando uma
constante preocupação com a nacionalidade
brasileira, com a premência da formação de
uma identidade nacional, com base na formação cultural e histórica do Brasil. A contradição
encontrada em Romero repousa na ideia da
miscigenação, pois para ele essa seria justificável se resultasse no branqueamento da nação, ou seja, se por meio da miscigenação se
eliminasse as “raças” inferiores em razão da
superioridade do sangue branco.
Oliveira Vianna apontava que Romero
compartilhava das facetas da elite brasileira,
tendo enquanto elemento primordial a difusão
de ideias que visavam a miscigenação como
instrumento que cedo ou tarde, caminharia
para a construção de um país embranquecido
nos aspectos culturais e físicos. Mais a diante, Romero demonstra seu descontentamento com relação a miscigenação, nos últimos
anos de vida percebe que o rumo da nação
não caminhou na direção que ele esperava,
afirmava ele que o futuro como propunha seria o mais viável para a sociedade. Silvio Romero e tantos outros marcam um conjunto de
discursos que segregam o negro ao longo da
história. Mesmo a palavra segregação parecendo constituir um elemento com certa distância do mundo pós-moderno, pois era muito
mais utilizada para definir as características
próprias de estados totalitários ou de forte influência religiosa, cabe destacar que mesmo
no Brasil que é considerado um Estado laico
e democrático, essa postura ainda persiste.

PERCEPÇÕES E DIVERSIDADE ÉTNICORACIAL NA ESCOLA
Encontramos na nítida separação entre
classes sociais, resultantes das heranças dos
regimes escravocratas, a má distribuição da
renda e uma educação massificada, malformada e precarizada, que por sua vez reflete
uma postura excludente privando a maioria
da população do acesso à plena cidadania
e da perspectiva voltada para mobilidade e
ascensão social.
É indispensável a percepção de que
ainda que o Brasil se configure enquanto
país multicultural, apesar das conquistas e
garantias de direitos pautados nos princípios
de igualdade e liberdade para os cidadãos,
ainda reproduz estereótipos formados historicamente sobre a diversidade ético-racial. Os
grupos étnico-raciais, por vezes alienados do
desenrolar da própria história, desconhecem
a identidade formada ou não se identificam
com ela, reverberando uma voz que não é
sua, mas daqueles remanescentes que por
muito tempo estimularam o preconceito. Isso
desemboca numa postura cultural europeizada que remonta o período colonial e se
perpetua através da educação partindo da
construção de modelos educacionais que
quando postos em prática não contemplam
as necessidades individuais, nem tampouco
a diversidade cultural, desse modo não valorizam as questões relacionadas à promoção
de identidades étnico raciais. Essa dinâmica
faz com que haja a reprodução de privilégios
históricos, responsáveis por gerar formas desiguais de acesso a emprego, a educação, a
saúde, enfim, ao próprio pleno exercício da
cidadania. A naturalização é, por assim dizer,
um fator importante que leva a conciliação
de princípios contrários e põe na natureza,
seja com base na “raça”, no gênero ou na
orientação sexual, explicações sobre as desigualdades sociais.
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Entretanto, para que as mudanças sejam significativas, em si tratando da diversidade étnico-racial na escola, professores, da
mesma forma como os demais envolvidos nos
processos educacionais, carecem de assumir
uma postura que valorize o respeito e a aceitação das diferenças, posto que a educação
tem também por finalidade subsidiar ao sujeito
uma formação integral, regulada em princípios
democráticos. Assim podemos afirmar que
se justifica a necessidade de uma formação
docente que permita o embasamento teórico
e metodológico em benefício de um trabalho
pedagógico que prime pela riqueza da diversidade cultural brasileira, sendo levado a integrar
valores étnico-raciais à formação do professor,
isso representa uma forma de levar para a comunidade escolar uma visão de renovo em
relação ao debates em torno das questões étnico-raciais, em oposição ao período de alienação que se criou a respeito das etnicidades,
trazendo ao ambiente escolar, iniciativas que
provoquem os educandos ao conhecimento
autônomo partindo das abordagens de suas
origens históricas e culturais, ressaltando a
valorização da diversidade étnica, viabilizando
ações em benefício das relações interpessoais
e invariavelmente seu aprendizado.
Segundo Perrenoud (2000, p.15) a
noção de competência indica a capacidade
dos sujeitos em mobilizar diferentes recursos
cognitivos visando enfrentar situações, que
incidam sobre determinados aspectos, dentre os quais podemos destacar: As competências profissionais são construídas a partir
da formação, mas também do modo como o
professor indica os rumos diariamente, indo
de uma situação de trabalho à outra. Aos
educadores cabe, portanto, os estudos e as
reflexões de acordo com o aperfeiçoamento
de sua formação para que com isso possa
lidar com as questões referentes à diversidade étnico-racial na instituição escolar, que se
faz aludir de forma imprescindível à prática
pedagógica, por respaldar a ampliação das
contribuições significativas à área central.

A ESCOLA ESPAÇO PARA AS CRIANÇAS
APRENDEREM DIVERSIDADE E
IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL
A formação docente para o trabalho pedagógico enfocando a valorização da diversidade cultural, trazendo para o centro dos
debates as relações étnico-raciais no interior
das escolas, pressupõe uma transformação
na prática pedagógica partindo da Educação
Infantil, nesse momento as habilidades leitoras são mediadas, na maior parte das vezes,
por contos de fadas, que trazem à baila características fenotípicas distantes das que são
refletidas nos espelhos dessas crianças, um
mundo fantasioso onde príncipes e princesas
são a personificação dos padrões de beleza,
estes em muito diferem da maioria das crianças brasileiras, mas se tornam estereótipos
assimilados como belos, aceitáveis e que em
muitos casos são buscados enquanto meta,
numa espécie de imaginário estético. Para
Rosemberg (1985), a literatura infantil, nada
obstante de vários outros gêneros, tem em si
mesma um campo eficaz de criação de estereótipos e padrões e de reprodução de valores convencionados se configurando como
um gênero que também atua na construção
ideológica.
São adultos os escritores, ilustradores,
diagramadores, programadores, capistas,
editores, chefes de coleção; são também
adultos os agentes intermediários (críticos, bibliotecários, professores, livreiros)
responsáveis pela difusão do livro junto ao
comprador que também é adulto (bibliotecários, pais e parentes). Aqui, a distância
entre criação e consumo é máxima, pois o
público infantil, enquanto categoria social,
não participa diretamente da compra do
produto que consome e quase não dispõe
de canais formalizados para opinar livremente sobre o livro que lê. Fala-se nesse
caso, em receptor cativo (ROSEMBERG,
1985, p. 30).
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Isso ecoa nos demais níveis de ensino,
porque no decorrer das vidas na escola os
alunos estabelecerão contato direto com a
história que é retratada em livros didáticos,
fazendo com que muitas vezes se ignore os
legados históricos dos negros e índios, personagens fundamentais na formação étnica e
cultural do povo brasileiro.
Conquanto nos diversos níveis de ensino, o trabalho pedagógico mais especificamente envolvendo leitura e interpretação deve
ser tratado de maneira reflexiva, objetivando
inserir todas as vozes no protagonismo contemplativo na construção de uma identidade
étnico-racial trazendo para estes também a
valorização da diversidade cultural brasileira,
dessa maneira, os textos literários, didáticos
e paradidáticos devem antes de serem lidos e
trabalhados na sala de aula, carecem passar
por uma espécie de filtro analítico que esteja
atento para o tipo e qualidade de conteúdo,
assim como das ilustrações, sobretudo no trato infantil, para que de forma exequível ocorra
a desconstrução de estereótipos, esses que
constantemente são produzidos e difundidos
povoando o imaginário infantil, evitando assim
a estruturação de preconceitos.
É válido salientar que para que haja
construção significativa dos saberes na infância a literatura infantil constitui uma base
primordial no processo aquisitivo de práticas
leitoras.
“Os livros infantis, além de proporcionarem prazer, contribuem para o enriquecimento intelectual das crianças. Sendo
esse gênero objeto da cultura, a criança
tem um encontro significativo de suas
histórias com o mundo imaginativo dela
própria. A criança tem a capacidade de
colocar seus próprios significados nos
textos que lê, isso quando o adulto permite e não impõe os seus próprios significados, visto estar em constante busca de
uma utilidade que o cerca.” (OLIVEIRA,
2005, apud OLIVEIRA e PAIVA, 2010, p.
22 – 36)

Nessa perspectiva, mesmo a literatura
como elemento basilar na formação da criança, sendo entendida percebida enquanto regozijo ao se inserir em seu universo enfatizando os elementos artísticos da criação, é
necessário que se busque instrumentos que
quebrem a noção estética implementada pelos contos. É mister que exista a preocupação dos docentes em sala de aula no sentido
buscar um referencial curricular que rompa
com construção de modelos embranquecidos
e heroicos em detrimento de uma história velada e sem passado, que assim por dizer, é
estimulada por obras de literatura infantil sem
a mediação didática necessária o que amplia
o abismo da desigualdade desrespeitando a
diversidade étnica. Devemos antes de tudo
investigar as ações envolvam os atores constituintes das realidades sociais locais, bem
como os elementos que os coloquem enquanto protagonistas no processo histórico.
As dificuldades no trabalho literário pedagógico infantil relacionadas as diferenças
étnico-raciais, fazem com que seja privilegiada
apenas uma história de traços europeizados,
fazendo com que as crianças em formação
creiam que as contribuições só podem ser
heroicas quando associadas a um arquétipo
advindo de elementos do Velho Mundo. A geração que se desenvolve atualmente traz consigo impulsos remanescentes de experiências
literárias que naturalizam as desigualdades,
desse modo, estimulando o legado do racismo/racialismo que se instalou na sociedade
desde a colonização.
“O racismo e as práticas discriminatórias
disseminadas no cotidiano brasileiro não
representam simplesmente uma herança
do passado. O racismo vem sendo recriado e realimentado ao longo de toda a nossa história. Seria impraticável desvincular
as desigualdades observadas atualmente
dos quase quatro séculos de escravismo
que a geração atual herdou” (BRASIL,
2001).
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Desenvolver um princípio reflexivo nas
crianças com relação as ocorrências, fatos e
acontecimentos da realidade vivida em sociedade bem como, acerca das transformações
culturais e fenômenos naturais requer do professor um trabalho interpretativo partindo da
realidade vivenciada nas comunidades locais
mediando com suas próprias ideias, as representações sociais que cercam os assuntos
em destaque. É do mesmo modo necessário,
a constante reflexão por parte dos professores uma introspecção com base nos próprios
valores e preconceitos, evitando a difusão
de noções deletérias a formação infantil. O
trabalho pedagógico deve sempre rumar na
direção da emancipação dos sujeitos, para
tanto implica na transmissão, direta ou indiretamente, valores e atitudes que estão intrinsecamente relacionadas ao ato de conhecer.

A LEI 10.639/03 E AS MUDANÇAS NO
ÂMBITO EDUCACIONAL
A criação de uma legislação específica
tem acarretado mudanças no âmbito educacional, desse modo os currículos passaram
por transformações significativas, a Lei nº
10.639/03, foi criada com o intuito de corrigir
a ausência das contribuições do continente
africano, da cultura legada da África e dos
afro-brasileiros na Lei 9.394/96.
“Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre
História e Cultura Afro-Brasileira. (Incluído
pela Lei nº 10.639, de 9.1.2003)
§ 1o O conteúdo programático a que se
refere o caput deste artigo incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a
luta dos negros no Brasil, a cultura negra
brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição
do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do
Brasil. (Incluído pela Lei nº 10.639, de
9.1.2003)

§ 2o Os conteúdos referentes à História
e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados
no âmbito de todo o currículo escolar, em
especial nas áreas de Educação Artística
e de Literatura e História Brasileiras. (Incluído pela Lei nº 10.639, de 9.1.2003)”
(LDB, Lei nº 9.394 de 20 de Dezembro
de 1996)

Altera dessa forma os artigos 26 e 79
da LDB 9.394/1996, instituindo a obrigatoriedade do ensino da cultura africana e afro-brasileira nas instituições escolares públicas
e privadas em todo território nacional. Isso
representou um importante passo na construção da valorização da memória e da diversidade reconhecendo os movimentos negros
em todo o país. A valorização multicultural
pode a partir daí estabelecer uma leitura do
protagonismo negro na sociedade. Não se
pretende com isso criar zonas de conflito em
torno de uma alteração étnica trocando a
raiz europeia pela africana, mas por meio do
trabalho pedagógico valorizar a diversidade
cultural brasileira desvencilhando as mentes
em formação de incompreensões e gestos
equivocados.
“[...] transmissão cultural exige do homem
novas capacidades de memorização e representação. [...] A escola possui a tarefa
de transmitir a memória cultural e os valores produzidos historicamente pelo ser
humano no contato com a natureza e nas
relações sociais.” (2004 apud SOUZA,
FERRAS e CHAVES, 2007, p.437).

A escola, por meio de sua atuação sistematizada, tem a função de contemplar a
convivência de pessoas de diferentes matrizes étnico-raciais, religiosas e culturais representando um espaço privilegiado para a promoção de políticas de igualdade, eliminando
todas as formas de discriminação, racismo e
preconceito.
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Por outro lado, por si só a lei não garante, a aplicabilidade total dos preceitos os
quais ela se propõe. Isso, pois ao se tornar
instrumento de difusão sociopolítica dentro da instituição escolar, com a miscelânea
de conflitos maturados em seu interior, seu
conteúdo produz significados e valores, mas
não se evidencia uma relação direta entre o
ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e
as transformações sociais nas relações desiguais, podendo em alguns casos se tornar
um elemento propagador de tensões, dificultando o caminho para a desconstrução de
mentalidades e práticas discriminatórias. A relação entre a Lei 10.639 e as transformações
sociais devem ser inscritas num contexto que
faça significado não apenas ao negro, mas
a todos os entes sociais que fazem parte da
realidade escolar. A representação construída
ao se resgatar a memória coletiva colocando
o negro na posição de protagonista, não de
uma mera vítima dos resultados históricos é
de vital importância para que não se faça ecoar a reprodução de desigualdades por meio
de discursos de superioridade ou inferioridade. Nesse sentido MUNANGA (2005) elucida
a urgência das ações que fomentam o resgate da memória no negro.

Ao estabelecer constantes diálogos entre visões, experiências e concepções diversas, não se preestabelecendo ideias de superioridade racial e a dominação de umas sobre
as demais ocorre a indicação da construção
coletiva de uma realidade que compreenda
a diversidade, garantindo que alguns grupos
não só deixem de carregar as responsabilidades da inadequação aos espaços que os
discriminam, como do mesmo modo saiam
de sua condição de invisibilidade, exclusão e
silenciamento. Tomar para si as rédeas dos
rumos da própria identidade é característica
que fundamenta uma postura de resgate das
especificidades sociais que foram suprimidas
pela história e historiografia brasileira, e, que
fizeram com que se ecoasse entre a própria
comunidade negra a naturalização desse processo infeliz e predatório, dessa forma é dever das instancias de governo e também das
escolas fortalecer as bases que sustentam e
fundamentam a luta pela igualdade.

O resgate da memória coletiva e da história da comunidade negra não interessa
apenas aos alunos de ascendência negra.
Interessa também aos alunos de outras
ascendências étnicas, [...] essa memória
não pertence somente aos negros. Ela
pertence a todos, tendo em vista que a
cultura da qual nos alimentamos quotidianamente é fruto de todos os segmentos
étnicos que, apesar das condições desiguais nas quais se desenvolvem, contribuíram cada um de seu modo na formação
da riqueza econômica e social e da identidade nacional. (MUNANGA, 2005, p.16)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Acreditamos que para que a luta pela igualdade no campo educacional tenha sentido e
efetividade é necessário que caminhemos no sentido de resgatar as memórias dos agentes
fundamentais da formação histórica do Brasil. Para tanto devemos partir de uma reflexão histórica compreendendo o discurso produzido através dos tempos, que resultou num processo
de silenciamento dos grupos. Diante do levantamento histórico, podemos entender que através
das formações políticas hegemônicas, as características que tentaram anular o protagonismo
negro, trazendo em seu bojo as mais diversas atrocidades.
A literatura infantil teve sua parcela de envolvimento no que concerne a construção da
identidade das crianças, assim entendemos que devemos privilegiar uma leitura que ponha
o negro numa posição de destaque nas suas contribuições, não dando vasão aos contos
embranquecidos e europeizados como uma máxima da estética, aquele modelo que por
pertencer as instâncias dominadoras da mídia tem uma massa desforme e homogênea de
seguidores. Esses contos quando não mediados da forma correta, levam para as famílias indagações por parte das crianças com relação a sua fenotipia, pois se o padrão de beleza apontado nas histórias de contos de fadas destoa daquele que reflete no espelho que importância
estética habita em quem lança os olhos naquele modelo que diferente si, mas é reconhecido
como “bonito”? A formação docente perpassa esses meandros e necessita cada vez mais de
especialização e olhar humano, enquanto se propagarem valores tradicionais remanescentes
das mentalidades elitistas do escravismo, as crianças lograrão pouco avanço com o que diz
respeito ao auto reconhecimento e sua importância na sociedade e no processo histórico.
Para diminuir os abismos que cortam as relações étnico-raciais na escola foi implementada a Lei 10.639/03 que estabelece a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura
Afro-brasileira, que muito embora seja reconhecida como um avanço, existem dificuldades por
parte dos docentes em lidar com o tema, pois ou esbarram na má formação, ou nas posturas tradicionais e por fim nas informações pouco relevantes dos livros didáticos. Outro fator
relevante habita no fato de não se conseguir vincular a necessidade da temática africana na
escola, com a realidade vivida pelo aluno – o que não causa transformação interior – e sua
aplicabilidade na vida cotidiana. Dessa forma não sendo tratada com o devido zelo.
Acreditamos que para a construção significativa na sociedade no que toca as contribuições e as relações de respeito na construção de uma igualdade formativa do alunado requer
uma descolonização não apenas dos currículos, mas das mentalidades, só assim poderemos
caminhar para o que se espera de uma sociedade igualitária.
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