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EDITORIAL
PROCESSO DO APRENDIZADO
É milenar o desejo espontâneo de passar informação aos outros e, com
isto, o propósito de que os demais aprendessem primeiro a experiência e
depois as ideias sobre essa experiência. Assim, pode-se acreditar que tal
interesse surge primeiro com o homem, como demonstram muitos documentos encontrados em cavernas primitivas (DIAZ, 2011).
De acordo Bigge (1977, p.3) as teorias sobre a aprendizagem surgem
provavelmente porque o “o homem enquanto indivíduo, não só quis aprender como também, com frequência de sua curiosidade o impeliu a tentar
aprender como se aprende”.
Para Piaget (1976, p.10) existe “uma espécie de embriologia da inteligência”. A inteligência verbal ou refletida repousa na inteligência prática ou
sensório-motora, que se apoia em hábitos e associações que são adquiridos para voltarem a se combinar. Estas associações pressupõem, por
outro lado, o sistema de reflexos cuja relação com a estrutura anatômica
e morfológica do organismo é evidente. Há, pois, uma certa continuidade
entre a inteligência e os processos puramente biológicos de morfogênese
e de adaptação ao meio.
Pesquisadores como Gomes e Ghedin (2011), realizam uma revisão a
literatura abordando as teorias de Piaget, e o observam que o mesmo
afirma que “inteligência é algo que se modifica” a criança desenvolve-se, partindo de uma inteligência sensório-motora até́ alcançar o estágio da inteligência. O que significa que o sujeito não nasce inteligente, sua
inteligência ocorre como continuidade dos hábitos e reflexos inatos com as experiências adquiridas com o
meio, mediante a ação do sujeito.
Corrêa (2017), ao estudar as obras de Vygotsky observa que o autor evidencia a subordinação dos processos biológicos ao desenvolvimento cultural, concluindo que as funções psicológicas superiores têm gênese
fundamentalmente cultural e não biológica, mostrando assim a evidente necessidade de o ensino não se
basear na expectativa da maturação espontânea de tais funções e nem tomar tal maturação como condição
prévia para as aprendizagens.
Vasconcelos et al. (2003) realizam uma pesquisa com uma abordagem em torno das perspectivas de ensino-aprendizagem e os mesmos concluem que em primeiro lugar, o aluno assume um papel central no processo
de ensino-aprendizagem e em segundo lugar, “aprender” deixa de ser sobretudo informar-se e passa a ser
“conhecer”!

Homar Faycal Campos Costa
Doutorando e Mestre em Psicologia Educacional - Centro Universitário UNIFIEO - Linha de pesquisa Avaliação do Desenvolvimento Humano e Aprendizagem: Implicações Educacionais. Pesquisador GEPECOLAM
- Grupo de Estudo e Pesquisa em Esportes de Combate Olímpicos, Lutas e Artes Marciais - Docente no
Centro Universitário UNIFIEO - Fundação Instituto de Ensino para Osasco, Coordenador e Tutor do Curso
de graduação segunda licenciatura em Educação Física da Faculdade Campos Elíseos - FCE, possui graduação em Educação Física pela Universidade de Mogi das Cruzes (2003). Especialista em Metodologia
do Treinamento para o Esporte de Alto Rendimento pelo Núcleo de Alto Rendimento de São Paulo (NAR/
SP) (2017). Especialista em Treinamento Resistido - Musculação - pela Faculdades Integradas de Santo André FEFISA (2009). Especialista em Treinamento Personalizado pela Faculdades Integradas de Santo André
FEFISA (2008). Coordenador do Departamento Acadêmico Cientifico do Projeto KSP Olímpico da Federação Paulista de Karate (FPK). Professor Convidado do Curso de especialização em Lutas, Artes Marciais, e
Esportes de combate do Centro universitário FMU.
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A IMPORTÂNCIA DO CONSELHO DE ESCOLA NA UNIDADE
ESCOLAR PAULISTANA
RESUMO: O artigo “A importância do Conselho de Escola na Unidade Escolar Paulistana”, tem por
objetivo mostrar a grande relevância que um colegiado, sob os princípios da Gestão Democrática,
Participativa, Inclusiva, Harmônica e Transparente, possui na unidade escolar, como forma de
contribuir para seu engrandecimento e principalmente na promoção de uma educação de qualidade
ao corpo discente e um local harmonioso e próspero para a equipe educacional ali presente. Ele
se desenvolve por explicações envolvendo os princípios da Gestão Pública, estendendo-se em
suas definições, bem como o que é o Conselho de Escola, sua formação, legislação, importância e
aplicabilidade adequada na unidade escolar e o que é o Regimento Interno do Conselho de Escola
– instrumento vital para a condução dos trabalhos do colegiado. Tal trabalho foi realizado mediante
pesquisas bibliográficas e sitográficas recentes, o qual está dividido em tópicos para descrever
os caminhos que ocorrem a sua instalação e aplicação na instituição educacional, denotando
o valor que carrega em si, para uma condução de trabalhos com ética, estética e política. As
considerações finais explicitam que sem um Conselho de Escola, estruturado sob um Regimento
Interno Próprio, bem estabelecido e aplicado, a unidade escolar sofrerá uma condução de seus
trabalhos sem uma participação democrática, participativa, inclusiva, harmônica e transparente
contrariando assim, os princípios fundamentais de uma gestão pública.

Palavras-chave: Conselho; Escola; Legislação.
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INTRODUÇÃO

A

importância do Conselho de Escola na Unidade Escolar Paulistana, tem por
objetivo mostrar a grande relevância que um colegiado, sob os princípios da
Gestão Democrática, Participativa, Inclusiva, Harmônica e Transparente, possui
na unidade escolar, como forma de contribuir para seu engrandecimento e, principalmente,
na promoção de uma educação de qualidade ao corpo discente e um local harmonioso e
próspero para a equipe educacional ali presente.
Tal trabalho se deve a preocupação e ocupação de se mostrar que sem um colegiado
unido em prol de um Conselho de Escola ético, estético, político e com bom senso, sustentado
por um Regimento Interno Próprio pouco ou quase nada se pode realizar para a conquista
de uma educação de qualidade em prol de nossos estudantes, bem como da própria organização escolar em si.
O referido artigo tem como base de estudo e teoria pesquisas bibliográficas e sitográficas recentes proporcionando uma clareza quanto às definições de cada segmento. Tentando
explicar de forma específica e geral a importância da utilização do Conselho de Escola na
Unidade Escolar.
Este assunto está dividido em tópicos para descrever os caminhos que ocorrem a importância, necessidade e formação de um conselho de escola na unidade escolar paulistana,
expondo os Princípios da Gestão Democrática, Participativa, Inclusiva, Harmônica e Transparente; o Conselho de Escola; a Legislação do Conselho de Escola Paulistana; o Regimento
Interno do Conselho de Escola Paulistana; a Importância do Conselho de Escola para a unidade escolar paulistana; e, finalizando com um modelo do Regimento Escolar do Conselho
de Escola.
As considerações finais proporcionam uma ação necessária da aplicabilidade real do
Conselho de Escola na Unidade Escolar Paulistana, com bases éticas, estéticas e políticas
para que o estabelecimento de ensino possa engrandecer e prosperar em seu aspecto educacional de qualidade e proporcionar aos seus profissionais presentes e comunidade escolar
um lugar de convívio democrático, participativo, transparente, harmonioso e próspero.
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A IMPORTÂNCIA DO CONSELHO DE
ESCOLA
Este artigo apresenta definições sobre o
que é o Conselho de Escola, bem como sua
importância para sua aplicabilidade de maneira ética, estética, política e de bom senso com
o objetivo de proporcionar à unidade escolar
paulistana uma gestão democrática, participativa, inclusiva, harmônica e transparente,
sob uma legislação municipal de educação
e ancorada em um regimento interno próprio,
resultando assim, em um ambiente propício
a uma qualidade de educação real.

CONSELHO DE ESCOLA
O Conselho de Escola é um sistema
representativo com participação de todos os
atores da comunidade escolar (direção, coordenação pedagógica, corpo docente, corpo
discente, pais/responsáveis, funcionário da
unidade escolar, e outros) que tem por finalidade fortalecer e engrandecer a participação da comunidade, família, estudantes, professores e funcionários na boa organização
da unidade escolar, auxiliando na gestão e
direcionamento dos variados recursos, bem
como na praticidade do projeto político pedagógico escolar, proporcionando assim uma
gestão democrática, participativa, inclusiva,
harmônica e transparente na educação básica (SANTOS, 2015, p. 9-11).
A Composição do Conselho de Escola da unidade escolar paulistana é composta
por um determinado número de representações do corpo docente, corpo discente, funcionários, equipe gestora e pais/responsáveis, conforme o número de turmas que a
unidade educacional agrega (PORTARIA Nº
2565/2008).

A formação desse colegiado dar-se-á
no princípio do ano letivo. Tendo como tendo
hábil de formação até 30 dias do início das
aulas correspondentes ou antes da finalização do último Conselho empossado (IN SME
nº 48/2021).
Todo o Conselho de Escola é regido pelos princípios da gestão democrática, participativa, integral e transparente, para que suas
ações sejam contempladas e compreendidas
como éticas, estéticas e políticas sob a luz da
lei vigente.

GESTÃO DEMOCRÁTICA,
PARTICIPATIVA, INCLUSIVA,
HARMÔNICA E TRANSPARENTE
A gestão escolar democrática é a norma organizacional na qual se oportuniza a
participação do coletivo. Nela, gestores, professores, funcionários, pais, estudantes e todos os envolvidos na comunidade escolar podem opinar, deliberar e fiscalizar de maneira
ativa os encaminhamentos administrativos e
pedagógicos dentro do Conselho de Escola
(LÜCK, 2009, p. 23).
LANGE (2020) esclarece que a Gestão
Escolar Participativa é “um método que vai
sendo construído aos poucos, de degrau a
degrau as instituições adotam medidas e posturas que vão propiciando o ambiente escolar
esse novo método de gestão”.
Gestão Escolar Inclusiva é um processo
em que o colegiado se ocupa e preocupa
com o desenvolvimento de acolhimento e integralidade de todos para uma educação de
qualidade.
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Segundo a UNESCO (1994, p. 143),
mediante a Declaração de Salamanca que:
Administradores locais e diretores de escolas podem ter um papel significativo
quanto a fazer com que as escolas respondam mais às crianças com necessidades educacionais especiais desde que
a eles sejam fornecidos a devida autonomia e adequado treinamento para que
possam fazê-lo. [...] Uma administração
escolar bem sucedida depende de um
envolvimento ativo e reativo de professores do pessoal e do desenvolvimento de
cooperação efetiva de trabalho em grupo
no sentido de atender as necessidades
dos estudantes (UNESCO,1994, p. 143).

Gestão Escolar Harmônica ocorre quando todos os atores envolvidos no processo
educacional, por meio do diálogo existente,
conseguem encontrar um caminho comum
em prol da qualidade educacional e sua prosperidade.
Segundo Botler et al (2013, vol.1, n. 19):

Consoante Martins Júnior (2010, p. 47):
A transparência é um princípio basilar da
ideia de democracia, esta, surgida no curso da modernidade como meio de superar os obstáculos impostos pelo então Estado absolutista, nos moldes idealizados
na Grécia clássica, quando os cidadãos
reunidos em lugar público, apresentavam
proposta, votavam orçamento e determinavam o quanto de tributos deveriam pagar para financiar as despesas públicas
(MARTINS JÚNIOR, 2010, p. 47).

Para complementar essa ideia de Gestão Escolar, Santos (2009, p.28) trata do fator “participação conjunta” como um dos artifícios para o efetivo exercício da cidadania.
Segundo ele, gestores, professores, funcionários, estudantes, pais e comunidade deverão
estar inseridos e mobilizados dentro desse
meio, onde o Conselho Escolar deva ser o
retrato fiel dos sujeitos e das necessidades
da escola, sendo este um ambiente de sugestões e controle.

Esse processo é fundamental e a partir
dele desenvolve-se a busca pela autonomia, a resolução de tensões pelo diálogo,
a direção colegiada, a participação da comunidade e o respeito ao diferente. Estes aspectos constituem o norte da ação
da escola, e não apenas do gestor, uma
vez que a tomada de decisões emana do
coletivo e a este compete coordenar as
ações, para que haja uma coesão em prol
de uma ação fortalecida direcionada ao
aluno (BOTLER et al., vol.1, n. 19).

Gestão Escolar Transparente é quando
é oportunizado ao colegiado (Conselho de
Escola) todas as informações necessárias
para sua decisão ética, estética e política em
conformidade ao Projeto Político Pedagógico
da unidade escolar.
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LEGISLAÇÃO PAULISTANA DO
CONSELHO DE ESCOLA

c) a proporcionalidade entre os membros
dos diferentes segmentos da comunidade
escolar.

O Diário Oficial da Cidade de São Paulo, de 13 de junho de 2008, em sua página de
número 20, publicou a Portaria nº 2565, de
12 de junho de 2008, que normatiza a composição do conselho de Escola Paulistana:

§ 1º - O Diretor de Escola e Diretor de
Equipamento Social são membros natos
do Conselho de Escola, não sendo incluídos na composição do segmento Equipe
Técnica.

Art. 1º- O Conselho de Escola/ CEI/ CIEJA
será composto pelos seguintes membros:

§ 2º - Na impossibilidade de composição da representatividade do segmento
de pais e / ou responsáveis nos Centros
Integrados de Jovens e Adultos- CIEJAs,
as vagas remanescentes poderão ser
complementadas pelos representantes
do corpo discente.

I) membro Nato: Diretor de Escola;
II) representantes Eleitos:
a) equipe docente: Professores e/ou Auxiliares de Desenvolvimento Infantil em
exercício na Unidade Educacional;
b) equipe técnica: Assistente de Diretor e
Coordenador(es) Pedagógico(s);
c) equipe de apoio à educação: Secretário de Escola, Agente de Apoio Agente Escolar, Agente da Administração/Vigilância
e Auxiliar Técnico de Educação;
d) equipe discente: alunos do 4º ano do
Ciclo I ao 4º ano do Ciclo II do Ensino
Fundamental, alunos de todas as séries
do Ensino Médio/ Educação Profissional
e alunos de quaisquer etapas da Educação de Jovens e Adultos;
e) pais e responsáveis: pais ou responsáveis pelos alunos de quaisquer estágios,
anos, séries e etapas da Educação Básica.
Parágrafo Único: Nos Centros Integrados
de Educação de Jovens e Adultos - CIEJAs, o responsável pela coordenação
geral será considerado membro nato do
Conselho.
Art. 2º - A quantidade dos membros do
Conselho de Escola / CEI / CIEJA será
estabelecida, conforme Anexo I integrante desta Portaria, em função de critérios
conjugados entre:
a) a etapa e a modalidade de ensino da
Unidade Educacional;
b) o número de classes/ agrupamentos
da Unidade Educacional;

Art. 3º - Os segmentos no Conselho de
Escola elegerão os seus representantes,
titulares e suplentes.
§ 1º - A proporção de suplentes será de
50% (cinqüenta por cento) a 100% (cem
por cento) de seus membros titulares.
§ 2º - Os suplentes substituirão os membros titulares nas suas ausências e/ou
impedimentos.
§ 3º - No caso de vacância e não havendo
mais suplentes, serão convocadas novas
assembleias para o preenchimento das
vagas observadas as disposições contidas no artigo anterior.
Art.4º - Ressalvadas as competências expressas no artigo 118 da Lei nº 14.660/07
são, ainda, atribuições do Conselho de
Escola:
I - eleger profissionais para os cargos vagos, ou em substituição por tempo superior a 30 (trinta) dias de Diretor de Escola
e Coordenador Pedagógico, indicando-os
para designação pelo Secretário Municipal de Educação;
II - eleger profissionais para ocupação
das funções de Professor Orientador de
Sala de Leitura, Professor Orientador de
Informática Educativa, Professor regente
de Sala de Apoio Pedagógico e Professor
regente de Sala de Apoio e Acompanhamento à Inclusão;
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III - realizar referendo anual dos professores referidos no inciso anterior e do Professor de Bandas e Fanfarras, de acordo
com as respectivas Portarias;
IV - destituir, caso julgue necessário, os
profissionais referidos no inciso II deste
artigo, eleitos, com um quórum mínimo
de 2/3 dos seus membros e por maioria
simples.

Conselho, excetuando-se o disposto nos
incisos IV e V do artigo 4º desta Portaria.
Art. 6º - Uma vez constituído, o Conselho
de Escola poderá definir normas regimentais complementares que assegurem o
seu funcionamento, tais como:
a) eleição do Presidente e do Vice-Presidente;

V - propor a destituição dos profissionais
referidos no inciso I deste artigo, justificada e fundamentada, ao Secretário Municipal de Educação, com um quórum
mínimo de 2/3 dos seus membros e por
maioria simples;

b) processo eletivo dos representantes,
titulares e suplentes;

Art. 5º - As reuniões do Conselho de Escola serão ordinárias ou extraordinárias.

e) avaliação do funcionamento do Conselho de Escola.

§ 1º - As reuniões ordinárias, convocadas
pelo Presidente do Conselho de Escola,
deverão estar previstas no Calendário de
Atividades, conforme disposto nas Portarias de Organização das Unidades Educacionais publicadas anualmente.

Art.7º - O Conselho de Escola para o período de 2008/2009 deve ser constituído
no prazo máximo de 45(quarenta e cinco)
dias contados a partir da data de publicação desta Portaria, mantido o mandato dos atuais Conselhos de Escola/ CEI/
CIEJA até a sua posse.

§ 2º - As reuniões extraordinárias ocorrerão em casos de urgência, assegurando-se a convocação e acesso à pauta a
todos os membros e serão convocadas:

c) elaboração de regimento interno;
d) organização dos registros das reuniões;

Art.8º - Esta Portaria entrará em vigor a
partir da data de publicação, revogadas
as disposições em contrário.

a) pelo Presidente do Conselho;
b) a pedido da maioria simples de seus
membros, em requerimento dirigido ao
Presidente, justificando o motivo da convocação.
§ 3º - Na ausência ou impedimento do
Presidente e do Vice- Presidente do Conselho de Escola as reuniões serão convocadas pelo Diretor da Unidade Educacional.
§ 4º - Os membros do Conselho de Escola que se ausentarem por mais de 2
(duas) reuniões consecutivas, sem justa
causa, serão destituídos, assumindo o
respectivo suplente.
§ 5º - As reuniões serão realizadas em
primeira convocação com a maioria simples dos membros do Conselho ou, em
segunda convocação, 30 minutos após,
com qualquer quórum dos membros do
30 - ABRIL/ 2022 - Educar FCE
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Complementada pela Portaria nº 3656,
de 28 de agosto de 2008:
Art. 1º - Fica acrescido o § 3º ao artigo 2º
da Portaria SME nº2.565, de 12/06/08,
com a seguinte redação:
“§ 3º - Constatada a inexistência de membro para a composição de um determinado segmento do Grupo Escola, a vaga
remanescente poderá ser preenchida por
representante de outro segmento da Escola, assegurando a mesma proporcionalidade Escola X Comunidade”
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na
data de sua publicação.

Essas duas regras regem a construção de um Conselho de Escola Paulistano,
as quais estão amparadas pela Lei 9394/94
(LDBEN), bem como a Constituição Federal
do Brasil, provocando em seus membros a
criação do Regimento interno próprio.

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO
DE ESCOLA
O Regimento Interno do Conselho de
Escola deve refletir as características do Conselho de Escola da unidade escolar e estabelecer as normas de seu funcionamento,
de forma a garantir a segurança quanto aos
procedimentos e diretrizes das ações do colegiado. Deve ser organizado em títulos e estes em capítulos, contemplando a Portaria nº
2565/2008 e 3656/2008, bem como outras
legislações e normativas vigentes na Secretaria Municipal de Educação da cidade de
São Paulo e deliberações éticas, estéticas,
políticas e legais do próprio colegiado reunido
em Assembleia Geral (ANEXO 1).

A IMPORTÂNCIA DO CONSELHO DE
ESCOLA PARA A UNIDADE ESCOLAR
O Conselho de Escola é responsável
por zelar pela manutenção e por participar
da gestão administrativa, pedagógica e financeira da unidade escolar. Além disso, tem
um papel fundamental na democratização da
Educação. A meta 19 do Plano Nacional de
Educação (PNE) propõe:
estimular a constituição e o fortalecimento
de conselhos escolares e conselhos municipais de educação, como instrumentos
de participação e fiscalização na gestão
escolar e educacional, inclusive por meio
de programas de formação de conselheiros, assegurando-se condições de funcionamento autônomo (NOVA ESCOLA,
2012).

Por ser um espaço que reúne diferentes
atores da comunidade escolar, o Conselho de
Escola tem um papel muito importante na democratização da Educação e da unidade escolar. As ações desse colegiado colaboram,
por exemplo, para conferir mais transparência e legitimidade às decisões tomadas. Além
disso, proporciona mais controle da sociedade sobre a execução da política educacional.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos tópicos expostos neste artigo podemos considerar finalmente que a constituição do Conselho de Escola da Unidade Escolar Paulistana e a construção do seu Regimento
Interno são importantíssimos para a realização de uma Gestão democrática e participativa,
agregando a ética, estética, a política, a inclusão, a harmonia e a transparência em sua realização.
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A LEITURA NO ENSINO FUNDAMENTAL: ESTRATÉGIA
PEDAGÓGICA PARA A CONSTRUÇÃO DE LEITORES ASSÍDUOS
RESUMO: Não somos um país de leitores. Para além da concordância com esta frase há muito
divulgada e denunciada pela mídia, é preciso que os professores ultrapassem os sentimentos de
impotência e, de forma intencional, se mobilizem num esforço de romper esta triste constatação
desde os primeiros anos da educação infantil. Assim, o quanto antes, é preciso inserir as crianças
na cultura escrita. Este trabalho apresenta o estudo de questões relacionadas à leitura de
textos literários no ensino fundamental, propondo-se a analisar a sua importância, as diferentes
finalidades e os procedimentos didáticos que fazem parte desta prática e sua importância na
sociedade letrada. Além disso, apresenta propostas sobre como trabalhar a leitura em sala de
aula. Esperamos com isso mobilizar reflexões capazes de aproximar as crianças dos livros e de
suas leituras, qualificando o trabalho docente, de forma que, gradativamente, o Brasil possa ser
visto com outros olhos no que diz respeito às práticas leitoras.

Palavras-chave: Leitura; Ensino; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

E

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

É, portanto, um imperativo que consideremos a leitura e a literatura em suas dimensões
didáticas e sociais, qualificando-a objetiva e subjetivamente.
Sustentamos nossas reflexões com base em pesquisa bibliográfica, com foco nos aspectos qualitativos das pesquisas, buscando compreender o aprendizado e o ensino da leitura, além do impacto que a literatura desempenha na formação dos sujeitos. Para que estas
aprendizagens se sedimentem, os professores precisam oferecer oportunidades qualificadas
aos estudantes.

30 - ABRIL/ 2022 - Educar FCE

20

Revista Educar FCE - 53 ª Edição - 30 - Abril/ 2022

A LEITURA COMO MERA
DECODIFICAÇÃO E COMO ATRIBUIÇÃO
DE SIGNIFICADO À ESCRITA:
IMPLICAÇÕES PARA A PRÁTICA
PEDAGÓGICA
Não existe neutralidade na prática pedagógica. Toda e qualquer decisão pode resultar em intervenções didáticas que expressarão – tendo ou não o professor consciência
disso – concepções diferenciadas sobre o
entendimento do que seja aprender e ensinar.
Em relação à leitura, a forma como o
professor organiza a sua ação didática aponta para duas diferentes concepções que resultam em consequências pedagógicas que,
pelo peso que têm, merecem ser analisadas.
O que é a leitura? A que nos referimos
quando dizemos que uma pessoa “sabe”
ler? Ler é apenas decodificar? É a percepção mecânica resultante da relação fonema /
grafema? Refere-se à aprendizagem de uma
técnica? De um código? Quem é o sujeito que
lê? Aquele em quem o professor “depositou”
em sua memória o traçado de letras, sílabas e
frases que dão origem a pseudo-textos? Pode
ousar dizer que lê aquele que é capaz de
pronunciar frases escritas? Se for este o entendimento sobre a leitura, estaremos diante
de uma concepção que valoriza este objeto cultural nos seus aspectos predominantemente formais, com ênfase na codificação,
na transcrição.
Se, ao contrário, diante da leitura, interrogamos a escrita e a entendemos como um
sistema de representação por meio do qual
expressamos nossas impressões a respeito
do mundo e de nós mesmos, como consequência de um movimento operativo que busca
assimilar, compreender a natureza específica
desse tipo de linguagem, estaremos diante
de uma prática que nada tem de mecânica.

Num movimento inverso, ela envolve
habilidades operatórias complexas, que visam relacionar o real e a sua representação,
considerando o contexto e as propriedades
instrumentais e simbólicas da escrita. Nesse
sentido, o sujeito que aprende é ativo, constrói a consciência da língua e da linguagem,
assim como da sua função social, tornando-se, portanto, mais do que um usuário, um (re)
construtor das competências linguísticas que,
sem dúvida, lhe servirão de facilitadores para
a sua interação com o mundo.
O professor que possui essa concepção
sabe a importância das atividades permanentes de alfabetização, ou seja, são situações
de ensino e aprendizagem propostas diariamente às crianças, até que elas se alfabetizam. São atividades orientadas pelo princípio
metodológico da resolução de problemas,
pelo propósito de favorecer a compreensão
das regras de geração da escrita alfabética
e pelo entendimento de que a alfabetização
é resultado de um exercício permanente de
análise e reflexão sobre a língua. O princípio metodológico da resolução de problemas
pressupõe que essas atividades sejam sempre situações desafiadoras, ou seja, ao mesmo tempo difíceis e possíveis de fazer. Para
tanto, em se tratando da alfabetização, é condição o professor conhecer as hipóteses de
escrita das crianças para adequar a tarefa ao
que elas podem realizar e para agrupá-las de
modo que possam trabalhar produtivamente,
aprendendo umas com as outras, ajudando-se umas às outras, questionando-se.
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Consideramos uma atividade uma situação de aprendizagem de fato quando:
° as crianças precisam pôr em jogo
tudo o que sabem e pensam sobre o conteúdo em torno do qual o professor organizou
a tarefa;
° as crianças têm problemas a resolver
e decisões a tomar em função do que se propõem a produzir;
° o conteúdo trabalhado mantém suas
características de objeto sociocultural real
sem transformar-se em objeto escolar vazio
de significado social;
° a organização da tarefa pelo professor
garante a máxima circulação de informação
possível (FERREIRO; TEBEROSKY 1999).
WEISZ 2000, KATO 2007
O professor que entende a construção do
ato de ler de forma mecânica incorpora
em seus planos de trabalho sequências
de atividades que seguem uma linearidade, em conformidade com métodos que
destacam aquisições perceptivo-motoras,
a partir de pré-requisitos ligados à maturidade, à “prontidão” para aprender. A
ênfase é dada ao método, ao ensino, ao
traçado das letras e à sua oralização. Seguem-se então atividades de cobrir pontinhos, de copiar letras, sílabas, palavras
soltas. Não há, por parte do professor,
preocupação com o quê e como pensam sobre a escrita e sobre a leitura os
seus alunos. Toda a direção é dada pelo
método, onde todos os passos já estão
pré-determinados, obedecendo-se a uma
sequência fragmentada, numa perspectiva adultocêntrica, que determina o fácil e
o difícil de ser “aprendido” (WEISZ 2000)
KATO 2007.

Infelizmente ainda encontramos atividades na internet e até livros impressos que
defendem a chamada iconografia, ou seja, a
leitura e a escrita para crianças não alfabetizadas com apoio em imagens.

São muitos os estudos que questionam este encaminhamento didático (Ferreiro
e Teberosky 1999, Weisz 2000, Kato 2007
e outros). Em geral, os pesquisadores argumentam que a alfabetização baseada no processo audiovisual ignora todos os estudos
realizados no Brasil e no exterior sobre como
se dá a apropriação pela criança do sistema
de escrita alfabético e da leitura.
Hoje há inúmeras publicações capazes
de nos esclarecer que a alfabetização é uma
aprendizagem de natureza conceitual e não
sensorial. Para escrever, a criança precisará
compreender que a escrita é a representação
e não a transcrição da fala. Precisará saber o
nome das letras e esse aprendizado não se
dará por meio de cópias sem sentido, mas
pela tentativa de escrita de palavras que lhes
façam sentido como o seu nome, os de seus
colegas, o de seus pais (KATO 2007).
Podemos dizer que a criança compreendeu a lógica do sistema de escrita quando,
ao escrever uma palavra, for capaz de saber
quais letras, quantas e em que ordem deverá
registrá-las.
Um outro processo será exigido na leitura. Neste caso, além do conhecimento das
letras, serão importantes os saberes prévios
do aluno a respeito do assunto e do gênero
tratado. Além disso, será importante a mobilização de estratégias ou capacidades de
leitura, indispensáveis para a construção de
sentidos do texto lido. Inicialmente os textos
que culturalmente se aprende de memória,
como as cantigas e parlendas, são de extrema ajuda, pois com a orientação do professor
as crianças podem ajustar o falado ao escrito, aprendendo uma importante característica
dos textos, que é a sua estabilidade (KATO
2007).
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Sobre a dependência da leitura e da
escrita às imagens, cabe ressaltar ainda que,
um dos graves problemas dos desenhos
acompanhando as palavras é a ambiguidade que, em geral, cerca estes desenhos ou
figuras. Muitas vezes a criança não distingue
se a imagem é de uma laranja, uma maçã ou
um tomate. Ou se o que está se mostrando
é um dedo, uma unha, ou uma mão. Neste
sentido, evidencia-se o fato de que esta relação imagem / texto só faz algum sentido para
quem já é alfabetizado, podendo, portanto,
prescindir do desenho, uma vez que é capaz
de ler do que se trata (FOUCAMBERT, 1994).
Há muitas e potentes propostas de situações didáticas que auxiliam os professores
a integrarem seus alunos na cultura escrita.
Estas situações veem sendo descritas, comprovadas e publicadas em vários portadores
de texto. Cabe a todos nós, educadores, buscarmos saber mais sobre as boas práticas da
alfabetização.
O professor que concebe a leitura como
“atribuição voluntária de um significado à escrita” (Foucambert, 1994) pensa antes em
processo do que em produto. Em aprendizagem antes de ensino. É a partir da compreensão das hipóteses que o aluno elabora, que
o professor planeja intervenções capazes de
fazerem o aluno avançar na sua competência
leitora. A forma como ensina é, então, decorrente da forma como o seu aluno constrói conhecimento sobre a leitura. Este professor não
se contenta com informações soltas. Sabe
que as informações só se transformam em
conhecimento se puderem se articular com
os saberes que o aluno já construiu. Acredita
que todos podem aprender, de forma que se
pergunta o que seu aluno já sabe, ao invés
de o que ele não sabe, numa constante problematização da sua prática (FOUCAMBERT,
1994).

Numa sociedade marcada pela era da
informação, do conhecimento, da aprendizagem, é curioso que tantos professores resistam a rever as suas práticas, numa desconsideração pelas pesquisas sobre construção
do conhecimento. Afinal, a legitimação da
profissão docente passa, sem dúvida, pela
reflexão, pela crítica, pelo trabalho qualificado
e pela certeza de que só seremos sujeitos de
nossas ações quando conseguirmos formar
sujeitos (FOUCAMBERT, 1994).
Uma das condições necessárias para
a transformação das práticas docentes relacionadas à aprendizagem em geral – e da
leitura especificamente – reside na diferenciação entre os conceitos de “pré-requisito”
e “conhecimento prévio”. Acolher a ideia de
que nenhum aluno nos chega “zerado”, mas
que, ao contrário, todos possuem saberes é
imprescindível para ajudar os alunos a continuarem aprendendo.
De acordo com a matriz construtivista,
não existe ponto zero na aprendizagem. Para
Piaget (1989), toda criança nasce com um
conjunto de reflexos que vão evoluindo para a
construção ativa e progressiva de esquemas
mentais - cada vez mais complexos - que lhe
permitem perceber e compreender o mundo.
Aprendemos quando já sabemos alguma coisa sobre o objeto que desejamos apreender,
num processo que vai além da incorporação
de novos dados, mas que inclui reorganização, reelaboração e ressignificação dos conhecimentos que já possuíamos.
Afirmar que conhecimentos anteriores
constituem a base para novas aprendizagens
remete-nos à reflexão sobre pré-requisitos e
conhecimentos prévios. Enquanto a ideia de
pré-requisitos indica restrições e condições
para aprender, os conhecimentos prévios nos
sugerem âncoras que “dão liga” entre o já sabido e o que se deseja saber. Esta diferença
é significativa, pois interfere na ação didática
do professor (PIAGET, 1989).
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O professor que norteia seu trabalho
pela crença em pré-requisito entende a aprendizagem de forma linear, numa sequência fixa
de conteúdos que devem ser ensinados. A
condição para aprender fica, então, condicionada e limitada por uma rigidez mental que
pressupõe ser impossível aprender qualquer
coisa que fira uma possível ordem pré-estabelecida nos programas escolares. Por essa
ótica, a criança não seria capaz, por exemplo,
de construir conhecimento sobre textos, antes
que lhe fossem apresentadas todas as letras
do alfabeto (PIAGET, 1989).
O professor que norteia seu trabalho
pela crença em conhecimentos prévios acredita que, pelo simples fato de estar no mundo,
o aprendiz sabe. Ele pensa, constrói impressões e conhecimento sobre tudo o que lhe foi
possível acessar. A ação didática inicia-se, então, através da pergunta: o que já sabe o meu
aluno sobre o conteúdo que desejo explorar?
Enquanto o olhar do professor que acredita em pré-requisito focaliza a falta - a ausência do aprendizado – o olhar do professor que
acredita em conhecimento prévio focaliza a
presença, valorizando as construções mentais
de seus alunos, entendendo-as como suporte
para novas aprendizagens (PIAGET, 1989).
Reconhecer os conhecimentos prévios sejam eles quais forem, ainda que se
apresentem como conseqüência da visão de
senso comum permite, ao professor, usá-los
como recursos auxiliares para guiar sua ação
didática de forma que seus alunos possam
estabelecer relações entre o já sabido e o
novo conhecimento, numa perspectiva de
rede e não de linha reta. Nesse sentido, importa investigar o quê e não o quanto sabe
o aprendiz, o que não elimina a necessidade
do professor repertoriar, continuamente, seus
alunos, uma vez que a construção de conhecimento implica trabalhar com novas informações, relacionando-as com os conhecimentos
prévios e lhes conferindo significado.

É interessante destacar o que diz Kleiman (2002) a este respeito:
A compreensão de um texto é um processo que se caracteriza pela utilização de conhecimento prévio: o leitor utiliza na leitura
o que ele já sabe, o conhecimento adquirido ao longo de sua vida. É mediante a interação de diversos níveis de conhecimento,
como o conhecimento linguístico, o textual,
o conhecimento de mundo, que o leitor
consegue construir o sentido do texto. E
porque o leitor utiliza justamente diversos
níveis de conhecimento que interagem entre si, a leitura é considerada um processo
interativo. Pode-se dizer com segurança
que sem o engajamento do conhecimento
prévio do leitor não haverá compreensão
(2002, p. 13).

A metáfora do conhecimento em rede,
em que todos os conceitos e teorias internalizados pelo sujeito não estão soltos, mas
relacionados, conectados entre si, pressupõe
uma dinâmica de sala de aula comprometida
com a construção do saber que ampare novas relações com o mundo. Nessa perspectiva, “nada existe fora de suas conexões e
relações” (MORAES, 1997).
Enquanto o trabalho docente, calcado
em pré-requisitos, traduz uma expectativa de
que todos os alunos, de um mesmo ano de
escolaridade, saibam as mesmas coisas, o
trabalho voltado para conhecimentos prévios
individualiza a aprendizagem e o ensino, permitindo a emergência de novos diálogos, de
novas relações entre quem ensina e quem
aprende. Nessa dimensão, o trabalho do professor também exige contínua (des) construção, pois está sempre se fazendo, nunca
está pronto. Suas intervenções junto à forma
como os alunos sentem e pensam estarão
sempre condicionadas ao percurso de vida,
às experiências de mundo que este aluno traz
para a sala de aula. Ignorar os conhecimentos
prévios dos aprendizes significa caminhar às
cegas, impedindo o diálogo capaz de trançar
outros fios mobilizadores de novas aprendizagens (MORAES, 1997).
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É importante destacar, ainda, que também o professor constitui-se sujeito do seu
fazer, quando orienta a ação pedagógica, a
partir da “escuta” sobre o que já sabem os
seus alunos, porque os seus saberes prévios
funcionam como indicadores dos caminhos a
percorrer (MORAES, 1997).
Não é, no entanto, na perspectiva do
adulto que o professor deve considerar os
conhecimentos prévios dos seus alunos para
poder orientar a sua ação, mas na perspectiva deles próprios. Isso significa que, muitas
vezes, a lógica do adulto é muito diferente da
lógica da criança, exigindo do professor todo
um esforço de compreensão e de acolhida,
mas também de problematização (MORAES,
1997).
Faz diferença o professor apoiar o seu
trabalho em pré-requisitos ou em conhecimentos prévios. Essa diferença fica ainda mais
marcada quando concebemos o aluno como
protagonista de sua aprendizagem. Como
ser sujeito, se a relação com o saber não for
marcada por um espaço-tempo que valide e
ajude a organizar cada experiência de vida,
sem exigências que apontem os programas
escolares como uma única referência?
Tem sido proposta como atividade permanente nos “Guias de Orientação Didática”
(2006) oferecidos aos professores do estado
e do município de São Paulo um momento de
leitura aos alunos por parte dos professores.
Isso é feito de forma que se abram espaços
para que os todos explicitem suas impressões, reflexões, preferências.

de? Como explicar a ênfase que vem sendo
dada a esta ação nos Guias? Como entender
o acolhimento desta prática nos momentos de
leitura? O que é necessário para que a ação
de ler por professores e alunos seja coroada
de êxito? A questão está na escolha dos textos? Na maneira de ler? Nas discussões que
acontecem após a leitura? Na necessidade de
preencher lacunas de formação acadêmica e
de experiência pessoal com a leitura?
Aprendemos a ler na escola, mas nem
sempre aprendemos a ser leitores (Solé,
2000). Ser leitor é algo que se exercita e se
aprende ao longo da vida. A ideia de leitor em
sentido amplo – aquele que usa a leitura para
apoiar e resolver questões profissionais, pessoais, de localização, posicionamento e apreensão do mundo, de sensibilidade estética e
de possibilidade de aprendizagem contínua –
está sempre em construção, nunca está pronta. Enquanto processo, talvez isso explique o
fato de mesmo os adultos, tal como acontece
com as crianças, se maravilhar diante da leitura de um texto bem escrito.
Alguns cuidados para além da leitura
em si mesma merecem ser pontuados na
ação didática de ler para os alunos: localizar
o autor no tempo e no espaço, levantar suas
outras obras, relacionar o texto lido com outros escritos e com as próprias experiências
de vida dos leitores, o destaque de trechos
que particularmente chamam atenção por serem o mais engraçado, o mais poético, o mais
triste, o mais emocionante, etc. (SOLÉ, 2000).

Conceber práticas desta natureza, ao
mesmo tempo tão simples e tão importantes,
nos autorizam a elaborar as seguintes questões: por que, dentre todos os conteúdos que
precisam ser explorados pela ação docente,
aparece em destaque a leitura? O que aprendem os professores e os alunos nas leituras
em voz alta que se faz no início de cada aula?
Por que tanto encantamento com esta ativida30 - ABRIL/ 2022 - Educar FCE
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É importante destacar ainda:
A qualidade do texto;
Os saberes prévios do grupo – tanto
experiências com a leitura da palavra, quanto
com a leitura de mundo;
A apresentação do autor e da sua obra;
A criação de expectativa com a leitura
que será feita;
A entonação adequada – o que exige
preparação prévia com o estudo do texto que
será lido, além do planejamento de questões
que instiguem o “mergulho” no escrito.
No entanto, essas variáveis não são totalmente controladas no processo de leitura
e de compreensão dos sujeitos envolvidos.
Alguns textos agradam tanto a um grupo que
acabam por suscitar reflexões de toda ordem:
os alunos destacam trechos significativos, refletem sobre o nome do livro, do texto e do
autor, ficam instigados para outras leituras.
Mas também ocorre que esse mesmo texto,
em outro grupo, se mostra indiferente e a discussão fica pobre, fazendo, aparentemente,
com que a atividade termine ali. Então cabe
perguntar:
Por que e para que colocar a leitura de
bons textos em lugar de destaque nas salas
de aula?
Quais as condições que precisam ser
garantidas para que os propósitos da leitura
em voz alta sejam alcançados?
O que efetivamente põem em jogo os
professores nesta atividade? E o professor
com seus diferentes alunos? Que ações podem melhor qualificar esta prática?
Como ajudar para que esta prática entre a escola e a sala de aula, e aí se fixe e
se renove atenta à especificidade da escola?

Como nos colocamos como professores?
No lugar de quem observa, interroga e reflete sobre os saberes do grupo, mas também sobre os meus próprios saberes. No
lugar de quem, na sala de aulas, preocupa-se em não perder o sujeito, fixando-se
apenas no objeto de estudo. No trato da
literatura, corre-se menos este risco, uma
vez que ela própria é em si mesma, humanizadora e humanizante (SOLÉ, 2000).

Todo texto literário possui uma porosidade que permite ao leitor adentrar suas frestas
e dali retirar sentidos e significados para além
do explícito, do aparente. Pensar nas possíveis
aberturas do texto implica considerar tanto escritor como leitor como sujeito sócio e historicamente situados. Todos e cada um com um
conjunto de crenças, de saberes, de visões de
mundo resultantes do seu tempo-espaço vivencial. A este respeito é interessante retomar as
reflexões de Antônio Candido:
“A função da literatura está ligada à
complexidade da sua natureza, que explica
inclusive o papel contraditório, mas humanizador (talvez humanizador porque contraditório). Analisando-a, podemos distinguir pelo
menos três faces: (1) ela é uma construção de
objetos autônomos como estrutura e significado; (2) ela é uma forma de expressão, isto é,
manifesta emoções e a visão do mundo dos
indivíduos e dos grupos; (3) ela é uma forma
de conhecimento, inclusive como incorporação difusa e inconsciente.
Em geral pensamos que a literatura atua
sobre nós devido ao terceiro aspecto, isto é,
porque transmite uma espécie de conhecimento, que resulta em aprendizado, como se
ela fosse um tipo de instrução. Mas não é assim. O efeito das produções literárias é devido
à atuação simultânea dos três aspectos, embora costumemos pensar menos no primeiro,
que corresponde à maneira pela qual a mensagem é construída; mas esta maneira é o
aspecto, senão mais importante, com certeza
crucial, porque é o que decide se uma comunicação é literária ou não.” Antônio Cândido .
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Neste sentido, não nos enganemos com
a aparente simplicidade da prática da leitura
em voz alta pelo formador ou pelo professor.
Para além da especificidade da obra que vai
lhe conferir o crivo de ser literária ou não, e da
qualidade da mediação, o que está em jogo é
a necessidade de se alimentar a consciência
que temos de nós mesmos e do outro. Quando lemos, não melhoramos apenas como
leitores, mas melhoramos como pessoas,
porque nos humanizamos, nos organizamos
como sujeitos. Além disso, refinamos nosso
olhar para e sobre a realidade e com isso
podemos ver o avesso das coisas. Quando
lemos, não entramos em contato apenas com
as palavras e as idéias dos autores, mas entramos em contato com nós mesmos. Trata-se
então de um percurso pessoal que vamos
traçando, de extrema importância e de muitos
significados
Não é pouca coisa! A leitura em voz alta
como estratégia metodológica ajuda a pensar
em como os alunos podem ser leitores plenos e implementar práticas nas escolas que
os ajudem a se inserirem na comunidade de
leitores.
A efetivação das práticas de leitura no
espaço escolar para a formação de leitores
vem encontrando muitas dificuldades.
No Brasil, ao contrário do que ocorre
em outros países, não temos tradição cultural
no que diz respeito à leitura. Pode-se confirmar esta realidade, levando-se em conta que,
pelas condições do desenvolvimento histórico
e cultural do país, a leitura, enquanto atividade
de lazer e atualização, sempre se restringiu a
uma minoria de indivíduos que teve acesso
à educação formal, e, portanto, ao livro. Neste sentido, a escola, mais especificamente,
o professor, necessita estabelecer vínculos
prazerosos com a leitura, adotando procedimentos didáticos qualificados que aproximem
sobremaneira os alunos das práticas leitoras.

Leitura e escrita, a despeito de caminharem juntas, não ocupam o mesmo status na
sala de aulas. A leitura tem caráter secundário
ao da escrita, de forma que escrever toma o
maior tempo dos alunos, destinando-se apenas alguns minutos para o ato de ler, quando
sobra tempo ou quando terminam a lição.
Quando se reflete sobre a importância
da leitura, entendemos o quanto se deve lamentar o escasso espaço destinado a ela
nas escolas. Sabemos que o contato precoce
com diversos gêneros literários é benéfico,
podendo mesmo ser decisivo para o estabelecimento de relações positivas com a leitura
por toda a vida do sujeito. Mais do que a
adoção isolada de uma prática, o contato frequente com material literário introduz o aluno
na cultura escrita, abrindo-lhe um campo de
possibilidades sem igual.
Mesmo as crianças pequenas se beneficiam com a mediação de leitura desenvolvida
por um leitor proficiente. Por meio de histórias
que lhes despertem o interesse, logo perceberão diferenças entre a linguagem escrita e
a linguagem oral, conhecimento indispensável para refinar continuamente a competência
leitora, além de abrir um campo de possibilidades para produção textual.
Lendo diversos gêneros e portadores
textuais, ouvindo contos, notícias, poemas,
textos informativos, histórias em quadrinhos
é que se oportuniza o acesso a tudo o que a
escrita e a leitura representam, dentro e fora
da escola. Assim, os alunos precisam saber
que lemos por diferentes razões e que não
lemos todos os textos da mesma forma. Ou
seja, nossas práticas leitoras precisam incluir
diferentes procedimentos, sempre relacionados e dependentes do portador, do gênero
textual e da finalidade da leitura que está se
desenvolvendo.
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Neste sentido, o planejamento do professor se faz necessário, com a adoção de
uma diversidade de situações nas quais, de
forma intencional, se organizem atividades
com propósitos didáticos, mas também sociais, em que situações reais, não escolarizadas, sejam vivenciadas. Incluem-se então
procedimentos de ler para buscar informações, ler para estudar, para se emocionar, se
divertir, para escrever.

Todos os espaços e tempos escolares
precisam oferecer oportunidades de leitura.
Com rodas de leitura, rodas de conversa e
de indicação literária, novas e importantes
trocas vão sendo propiciadas. Aprendizagens
se renovam e se afirmam. Experiências se
solidificam e se registram no imaginário e na
subjetividade de todos os que participam dos
atos de leitura, criando contínua intimidade
com os livros.

Isso quer dizer que precisamos, desde
o início da escolarização, apresentar textos
de qualidade, permitir a seleção de livros de
acordo com os interesses das crianças, deixando aflorar necessidades, atendendo-as e
promovendo o desejo de ler continuamente.

Cabe ainda pensar no escritor espanhol
José Antonio N. Cruz (2008):

A criança não se transforma em um leitor de um dia para o outro, ela percorre um
trajeto cujas bases são as concepções iniciais
do que é ler. E esse trajeto tem início a partir
do momento em que as condições propostas
lhe sejam favoráveis. Tradicionalmente, nas
salas de alfabetização, são apresentados
pseudo textos ou “frases soltas” retirados de
cartilhas, muitas vezes sem sentido, porque
a preocupação do professor, no momento, é
com a formação da palavra, não com o sentido dos textos.

Leitura é comunicação. A forma de comunicação mais clara e direta que existe,
pois nela não interfere a aparência, nem
o tom de voz, nem o contexto em que o
nosso interlocutor fala. Foi ele quem nos
contou umas ideias, uns pensamentos,
para que transitemos de pés descalços,
sem medo do gume afiado que às vezes
oferecem as palavras. Mas somos nós
que elegemos o momento do encontro,
o lugar, o tempo, o ritmo com que queremos que essas ideias cheguem a nós
(CRUZ, 2008).

Que esse encontro, lugar e tempo de
que fala o autor seja possível a todos os sujeitos, Afinal, não deveria ser esta a primeira
função da escola?

Diante desse panorama, precisamos
apontar caminhos, talvez não tão novos, mas
o que importa é o jeito de caminhar”. Num trabalho quase artesanal, é preciso que os professores selecionem boas leituras, de acordo
com as experiências de vida e experiências
leitoras de seus alunos. Mas ao mesmo tempo é preciso que os professores invistam também nas suas próprias competências leitoras.
Para o educador encontrar esse caminho, é muito importante que o professor reflita
continuamente sobre as ações em sala de
aula, em um processo de ação-pesquisa-ação-reflexão.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo deste trabalho, teve-se como objeto discutir a leitura, especialmente na educação infantil e nos primeiros anos do ensino fundamental. Defendemos a necessidade de que
as práticas de leitura adentrem os espaços escolares e as rotinas dos professores, nas suas
mais diferentes formas, com atenção aos propósitos sociais e didáticos, como condição de
que façam sentido para alunos e professores.
Conscientes de que a formação de comportamentos leitores ocorre de forma processual, defendemos – a exemplo do que fazem outros autores como os citados no corpo deste
trabalho – que a escola reveja suas práticas relacionadas à construção deste conhecimento,
pois além da leitura dos textos literários se constituir em prática prazerosa aos seus usuários,
é amplamente facilitadora de que outros saberes sejam construídos.
Esperamos que este trabalho possa ser mobilizador de outras pesquisas, atraindo reflexões cada vez mais aprofundadas que impulsionam transformações importantes no trabalho
da escola.
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MEIO AMBIENTE E ANIMAIS: A BIOÉTICA NA ECOLOGIA E A
RELAÇÃO DA INDÚSTRIA DE EXPLORAÇÃO ANIMAL COM A
DEGRADAÇÃO AMBIENTAL E A FOME
RESUMO: Diante da liberdade que os homens ainda possuem diante da exploração da natureza,
a bioética percebe um conceito ainda distante de uma maior concretização diante das caçadas,
explorações e falta de ética na relação humana. O sumiço das abelhas, a falta de polinização
que prejudicará a produção de alimentos é algo que não ninguém se pergunta. A indústria tem
explorado os nossos oceanos desenfreadamente, sem medir o impacto que a ausência de
algumas espécies pode acarretar no futuro da cadeia alimentar. Assim como nas florestas, sendo
destruídas para criar pasto. Portanto, este estudo percebe enquanto objetividade investigar e
perceber esta relação com base na bibliografia investigativa, e atualizando informações sobre
este fenômeno que se arrasta por séculos e precisa de respostas imediatas.

Palavras-chave: Bioética; Animais; Exploração industrial; Fome.
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INTRODUÇÃO

E

m meio a exploração animal no meio ambiente, não há exemplo maior do que a
indústria pesqueira, que explora o oceano arrastando espécies em grande escala.
Não há preocupação se este processo será impactante a sobrevivência de outras
que dependem desses recursos cujas comunidades ribeirinhas consomem na sua dieta.
Os limites da exploração animal pela indústria praticamente só existem no chamado defeso, ou em outros tipos de proibição à caça, e ao uso de animais como elefantes na cobiça
pelo marfim, entre outros que com a ajuda de movimentos internacionais têm sido combatidos
neste século.
A maioria das indústrias de consumo animal como as da carne, do frango e dos peixes
não mede o sofrimento dos animais como das aves por exemplo, confinadas por quarentas
dias sob luz forte para não dormir e terem que comer sem parar freneticamente, para depois
quando ganharem peso serem abatidas, muitas vezes sem a insensibilização por choque
craniano, mesmo sabendo que são animais de sangue quente.
Pergunta-se como identificar a bioética na ecologia e a relação da indústria de exploração animal com a degradação ambiental e a fome?
Faz-se necessário investigar e perceber conceitos de indústria de exploração animal;
identificar significados de bioética neste nicho; explorar o conceito de degradação ambiental
e ligá-los à fome enquanto consequência.
A justificativa é de que haja importância na edificação de estudos que versem sobre essa
temática como fonte de novos conhecimentos, pois se buscam conteúdos que podem interagir com nossas mais amplas curiosidades a seu respeito e com alto grau de teor informativo.
No campo prático, um trabalho nessa dimensão é altamente informativo e capaz de contribuir em muitos sentidos. Portanto, ele pode possibilitar como uma fonte de guia orientativo
a profissionais que buscam se atualizar com os conceitos dessa praticidade trabalhados ao
longo desta breve discussão técnica.
Aplica-se para resposta, uma breve revisão de literatura, mais bem informada no tópico
de referencial teórico, que indica a apropriação de materiais e métodos necessários na construção desse corpo teórico investigativo.
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ECOLOGIA EM PROL DO MERCADO: A
INDÚSTRIA DE EXPLORAÇÃO ANIMAL
A medida mais correta e cúmplice de
entender o custo da exploração animal através da indústria é medir suas consequências
na ecologia. A exploração é o cômputo dos
prejuízos peculiares da economia decorrentes
da escolha pelo consumo de animais industrializados.
Parte-se de um processo em que o
aprendizado ocorre por experiência e pelo
erro (experimentação) em que se tenta encontrar as compatibilização e condicionantes
à produção (mão-de-obra e insumos na indústria de processamento animal) que promovem
destruição ambiental com custo da fome para
as futuras gerações.
De acordo com Celka (2016), a assistência técnica voltada à bioética possibilita
diminuir os impactos impostos por este processo, observado que este transfere conhecimentos já existentes para os produtores
saberem que males podem causar ao meio
ambiente.
O investimento insatisfatório em investigação científica e desenvolvimento de pesquisa é a motivação que mais causa os descasos nas mudanças de clima. De fato, é que
estes currículos são conquistados por capacitações de engenharia agronômica e florestal das Universidades públicas ou privadas,
e ficam majoritariamente concentrados em
experiências da revolução verde e majoritariamente postos em agroecologia e sistemas
silvipastoris (EMATER, 2015).
De acordo com relação aos distintos
usos do mundo animal, envolve-se também
o seio da produção silvipastoril. Este é um
daqueles sistemas que revela maior potencial em prometer uma administração eficaz
dos diferentes estratos de combustíveis em
diferenciadas utilidades na indústria de exploração animal.

De acordo com Celka (2016), por outro lado, a cultura do vegetarianismo é vista
como prática consciente até para quem industrializa animais, e em nenhuma outra vez
se referiu tanto sobre este assunto na mídia
internacional.
Somente a título de conhecimento, entende-se como vegetarianas/os como “consumidoras/es de plantas”, pois está subjacente que esta própria escolha ou pré-seleção
dietética tem a motivação de vetar o uso de
animais na dieta.
Por outro lado, o termo carnismo é exatamente o contrário, havendo consumo de
carne e a tornando essencial em sua industrialização. Este conceito apareceu tão somente no século passado, e há pouco tempo
vem apresentando significados práticos vistos
em uma complicação que há de se rotular em
ideologias dominantes com relação à defesa
do meio ambiente.
Entende-se que, quem come animais
alimenta a indústria de sua exploração, e é,na
maioria das vezes, referido como consumidora
de carne, e não como carnistas, o que propõe
que seu próprio ato não está anexo ao seu
próprio sistema de crenças (CELKA, 2016)
Em suma, os“Carnistas” são o público-alvo da indústria de exploração animal, pois
o termo que descreve o indivíduo que procede em anuência com os caronistas. Igualmente se tem a ideologia do consumismo;
“capitalista” se referindo àquelas/es em que
a ação seja consonante com o consumismo,
e da mesma forma, respectivamente temos o
uso da carne industrial.
Porém, contrariamente aos carnistas
discutidos no parágrafo anterior, a maior parte
das/os mesmos não têm consciência da sua
posição política-ideológica na sustentabilidade, dado que, esta é construída por via da
socialização, do estudo e da cultura, o que
raramente ocorre (BARCELLOS et al. 2008)
30 - ABRIL/ 2022 - Educar FCE

34

Revista Educar FCE - 53 ª Edição - 30 - Abril/ 2022

Entende-se que os carnistas não pagam a senciência dos animais nãohumanos,
despreza-se ou não esse sentido, enfim se
coloca um certo valor às capacidades destas
em instituir relações sociais e de parentesco,
etc.
Além disso, justifica-se o ato de degustar animais através da institucionalização de
mitos, mormente as culturas, da qual se discute sobre a imprescindibilidade da carne/
fibra industrial ao organismo humano.
Com base em Hoag e Lemme (2018)
ao compasso em se naturaliza a indústria de
exploração animal com a matança, a qual
seja operada sem levar em consideração
efeitos bioéticos, acabam-se originando (falsas) carências nos agentes envolvidos, isto,
é, sustenta-se que degustar animais é normal,
comum e necessário.
O sectarismo que descreve o mesmo
que este especismo com a ressalva de diminuir o sofrimento pela exploração dos animais; o biocentrismo que compreende tudo o
que possui existência como no centro, não de
forma fácil, diferenciando animais e plantas e
também o sencientismo que compreende os
espécimes sencientes como centrais e, logo,
espécimes com direito à própria realidade.
De que forma o objetivo bioético pode
ser visto nesse liame, buscou-se entender
se os conhecimentos técnicos de entusiasmo animal são eficazes, contidas na corrente
bem estarista , são estratégias para autenticar
a crueldade na indústria pecuária ou não.
A metodologia desta investigação tivera
sido revisão bibliográfica de artigos do campo
da análise da filosofia, da zootecnia (especialmente com relação ao entusiasmo animal)
e no campo interdisciplinar, em que distintos observadores discutem o bem-estarismo,
igualmente a linha de pensamento oposta
como o fato do abolicionismo ou veganismo.

Consciente que este manejo ambiental
se baseia na formação e aplicação de metodologias através das quais se tenha um aferido estudo sobre os ecossistemas, e, se esta
investigação conseguirá ser usada de um
modo eficaz e sustentável, no contexto das
perseguições dos anseios socioeconômicos
e políticas da comunidade.
Barcellos et al (2008) percebem que
o processo de industrialização animal tenha
sido operado na verificação e sentido de aprovação social e quantificação dos indicadores
importantes que autorizam pensar estrategicamente em medidas e impactos com relação
ao meio ambiente.
Faz-se importante indicar que a problemática, se deve destacadamente aos despejos de outras indústrias, além dos esgotos domésticos, que na sua maior parte são
disponibilizados de forma direta ao mar sem
nem ao menos um tratamento em razão do
qual se certamente faz a paulatina destruição da qualidade de água da baía, com suas
próprias respectivas consequências no meio
ambiente.
Em conformidade com o estudo exercido por Haag e Lemme (2018), se observa
que este Planejamento e Gestão Ambiental
ainda ficam em desenvolvimento da amadurecimento no qual para retornar a excelentes
resultados, se necessita apostar em atuais
conhecimentos técnicos e conscientizar os 3
níveis: espécime humano, corporação empresarial, o Poder público agindo a fim de internalizar que este desenvolvimento está interligado ao meio ambiente e não em definição
oposto, brindando um adaptado manejo dos
meios naturais; logo, se propõem medidas de
mitigação e de gestão.
A pesca predatória e industrial se expõe
contra o modelo artesanal e sadio, e na sua
grande e maior parte, outras áreas da região
central e sul do Brasil estão ficando estéreis.
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Os petrechos industriais mais usados
são: redes de arrasto em embarcações levando tudo pelo caminho, entre eles tartarugas,
alimentos dos peixes e muitos outros espécimes (SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E
PESCA DO ESPÍRITO SANTO - SEAG, 2005).
Tais artefatos entregam maiores ameaças
às tartarugas-verdes, de um modo direta ou indireta. A pesca industrial costeira no qual usa rede
longa de emalhe é observada enquanto a mais
importante motivação de óbito de C. mydas que
são a sustentação da adubagem dos ribeirinhos.
Há basicamente duas classificações de
pesca industrial de emalhe: a oceânica (praticada no arrasto das sardinhas que enchem as prateleiras dos supermercados e esvaziam a boca
das baleias, são dadas em operacionalização
em zonas mais distanciadas da costa) como
também a costeira (praticada ao passar de toda
a costa sem controle) (INSTITUTO BRASILEIRO
DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, 2006).
A captura incidental de peixes que jamais são o alvo, igualmente as espécies de
tartarugas,de aves e de mamíferos acabam
se constituindo em ameaças, pois que oferecem certa obstrução a redes e problemas
na pesca para qualquer empresa no mundo.
Na região oceânica são usadas redes
de água a uma distância de até 3 milhas da
costa e a uma profundidade de 15 metros à
pesca da corvina, pescada, lagosta, anchova,
xixarro e pescadinha.
O espinhel de superfície é colocado a
uma profundidade de até 60 metros e fica a
uma distância entre 12 a 15 milhas da costa
como também as espécies visadas são: o
realito, pargo, papaterra, dentão e dourado. O
espinhel de fundo é usado à pesca do cação
ou badejo e os balões usados pela indústria
pesqueira (INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO
AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA, 2006).

Assim, percebe-se que para a pesca do
camarão por exemplo. A pesca mais comum
nos mares costeiros é observada enquanto a
de arrasto do camarão, realizada cujo impacto das atividades pesqueiras como motivação
de morte em tartarugas-verdes com o balão
e que tem responsabilidade inclusive à captura de camarões, também de outras espécies
que são essenciais a conservação do meio
ambiente
No contexto conjunto histórico do espaço costeiro, os variados contextos regionais
de desenvolvimento econômicos vão habituar
a ocupação urbano/industrial da Região Metropolitana do Rio de Janeiro por exemplo,
no entorno da Baía de Guanabara, que, no
processo atual de atualização e modernização industrial, terá intensificado seu próprio
uso residencial, industrial e viário, tornando-se
palco de conflitos de convenientes de variados operadores que repartem este espaço
geográfico, incluindo-se os pescadores artesanais (LINARD; KHAN; LIMA, 2015).
Mais ainda, quando se informa de forma mais específica, em meio dos anos 2000,
assiste-se, , de acordo com essa Região, um
novo desenvolvimento da mutações sociais
e espaciais interligado à industrialização e à
urbanização, concretizado através de um ciclo
de amplificação industrial coordenado através
de investimentos na parte petrolífera, associados à exploração dos áreas de petróleo
da Bacia de Campos e do Pré-Sal. Verificou-se, na Baía de Guanabara, um veloz desenvolvimento da ocupação industrial e urbana
através de variados operadores, associados
a este novo ciclo econômicos da região (INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E
DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS IBAMA, 2006).
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Dentre os investimentos concretizados
ou em curso na região da Baía de Guanabara,
destacam-se: as atuais instalações do Centro
de Pesquisa da Petrobrás - CENPES, no campus da UFRJ - Universidade Federal do Rio de
Janeiro; a instalação de redes de oleodutos
interligando a Bacia de Campos, a Refinaria
Duque de Caxias - REDUC; os terminais de
realocação de óleo e gás nas Ilhas Comprida e Redonda e obras que possuem relação
com à edificação da Companhia Petroquímica
do Rio de Janeiro (COMPERJ).
Esse novo ciclo de amplificação industrial tem se categorizado sob 2 aspectos:
1) em uma ocupação industrial que conduz em conta tão só os lucros indispensáveis
nas proximidades das águas, e são rotas de
matéria prima e do mercado comprador de
utensílios/produtos e serviços;
2) num incremento da destruição ambiental dos ecossistemas da região, resultado do aumento das ocupações irregulares
das áreas subsistentes de manguezais por
indústrias pesqueiras, procedentes pelo ciclo
migratório possibilitado através dessas ações
de trabalho e serviços na região.
Esses condicionantes, associados à poluição industrial possibilitada pelo despejo de
esgoto industrial das usinas de alimentos a
base animal, e à objetividade e motivação de
lixo nas áreas naturais, têm nascido impactos
negativos com relação às comunidades em
conjunto de pescadores, à prejuízos de produção de pescados e à pressão urbana/industrial
que progride com relação com seus territórios.
Faz-se importante, logo, a verificação
e sentido de aprovação social do modo pelo
qual os pescadores de tal comunidade em
conjunto se conectam com as baias para adequação dos meios precisos à subsistência e
da assimilação que fazem da precisa utilização
de seus particulares territórios por diferentes
operadores, com objetividades peculiares da

economia que jamais a pesca, assim como
das causas procedentes desse uso com relação a suas próprias vidas (CELKA, 2016)
Isso é capaz de melhor acrescentar inclusive à produção de políticas que venham
diminuir estes choques promovidos pelo impacto da indústria de exploração animal, segurando esses pescadores na sua atividade,
também à promoção do desenvolvimento da
região.
Ademais, Celka ainda discute que as atividades extrativas, inclusas e invencivelmente
que possuem relação com os ecossistemas
que irão dar apoio à reprodução do trabalho,
estas como extensão de cultura agrícola familiar, retirada vegetal como também a pesca
artesanal, ficam sujeitas a uma escala maior
de vulnerabilidades frente aos distintos tipos
de impactos e prejuízos e prejuízos ambientais, acima de tudo, nos espaços definidos e
ajustados à adição de convenientes econômicos e políticos, convertidos em alvos de
adequação e re funcionalização produtiva.
Nestes espaços sociais as reconfigurações tanto sociais quanto econômica planejadas afinam-se com o desenvolvimento da desterritorialização, como efeito, forjam-se atuais
relações de poder ao distanciar o trabalhador
do seu próprio processo produtivo. A ação tem
incidência direta com relação às populações
tradicionais e bastante aciona aparelhos dificultadores das experiências e costumes laborais
enraizados (BARCELLOS et al. 2008).
Enquanto impõe inexoravelmente prejuízos dos componentes representativos que
ofertaram ajuda a espelhar de acordo com o
modelo identidades, dificultam a transmissão
de valores socioculturais e causam movimentos que processualmente revigoram o arrefecimento da memória coletiva. Além disso,
influencia e colabora ao desenvolvimento de
inquietudes psicossociais e riscos ocupacionais, inerentes às atividades extrativas, o que
fortalece agravos à saúde.
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Em argumentação, vê-se destacadamente o desenvolvimento do adoecimento
dos agentes envolvidos, no que diz respeito
às enfermidades agudas não transmissíveis,
transcorrer da reprodução social no meio em
que se vive e trabalha (HAAG; LEMME, 2018).
Compreender estas transformações, em
sentido particular nos territórios de ecossistemas marinhos, implica no sentido de aprovação
social que estes meios de trabalho associados
a esses espaços produtivos, em particular da
pesca artesanal, ficam sujeitos a aceitar outras
atribuições ou caracterizações distintas das documentadamente solidamente produzidas.
Ademais, as mais importantes causas
do "novo" contexto socioeconômico e produtivo que levam ao aumento da exploração industrial de animais são capitalistas, impostos
por operadores públicos e privados, radicalizam o esmaecimento da atividade extrativa
como também o enfraquecimento dos arranjos produtivos localidades associadas à pesca artesanal (CELKA, 2016).
Considerando assim, a fiel decisão social das doenças interligadas à atividade de
produção se faria na carência do nível e significância da refuncionalização e reconfiguração de tais territórios.
Paixão (2008) percebe a conjectura ou
argumentação/suposição transporta o conceito
crítico no contexto das representações, no contexto de um tipo característico de "simbiose" embasada à relação de interatividade entre agentes industriais e meio, concretizada na aquisição
de meios para subsistência e manutenção dos
arranjos produtivos, reprodutores de conceitos
e significantes "do" e "no" seio da comunidade.
Compreendido enquanto um conjunto
de formas representativas de relações sociais,
manifestadas em processos e atribuições. Fazendo-se preciso recordar que no locus de
familiaridade se comumente constroem experiências, hábitos e subjetividades.

Semelhantemente, remetemo-nos aos
arranjos espaciais que se substantivam como
a instância em que flutuam e se idealizam
com estratégia, sujeitos, conhecimentos técnicos e organização (CELKA, 2016).
Dentro do nexo das relações de interatividades entre variados componentes, em que
se acaba originando um sistema associado
de dimensões peculiares da economia, sociais e culturais.
Nesta acepção, Celka (2016) refere-se
à disputa e à adequação dos espaços se planeja no intuito de fazer a construção novas
feições territoriais, isto, é, territorialidades,
averiguadas na concepção de um conjunto
de ações, comportamentos individuais ou de
grupos que buscam influenciar e desempenhar controle de pessoas, fatos e algumas
associações.
A fim de tanto, acertam comparações
sociais e experiências espaciais, catalisando
grandezas cognitivas, sociais e políticas no
objetivo de instituir rigorosamente um amplo
espectro de compreensões condizentes ao
plano locacional, na formação de agentes e
de operadores de forma perfeita completados
integralmente em associar e harmonizar aceitáveis arranjos ou bases, incluídas no jugo da
ação social no território. Marcando o ambiente com a operacionalidade (em sua dinâmica)
da disputa, adequação e deslocamentos, indispensáveis nos processos de desterritorialização e reterritorialização (PAIXÃO, 2008).
Assume-se desse modo, que este desenvolvimento da desterritorialização inicia-se
na experiência de isolar o território de suas
próprias "raízes" sociais e culturais.
Assim, o processo da indústria de animais se acha na "limpeza do terreno", operando-se com relação a porosidades com a
objetividade de calafetar os traços e componentes constituidores de vínculos solidários,
recíprocos e aglutinadores.
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Por sua operacionalidade na ação considerada de confiscar conteúdos e pertences
relacionais, conformadores de identidades
entre agentes envolvidos e território, a desterritorialização se defende como importante
metodologias, a fim de conter, restringir, destituir e excluir classificação s, grupos e agentes envolvidos da relação material e subjetiva
com este mesmo território.
Ao fim da expropriação ou destituição
de referenciais, o território esgotado completamente de suas próprias unidades celulares
mais importantes, forjadas por relações entre iguais, torna-se estéril ou híbrido, sem dar
resistências à reterritorialização, isto, é, apto
à instrumentalização com poder para desenhar a (re)apropriação dos espaços físicos
e simbólicos. A empreitada se conclui com
a caricatura de paisagens, exerces, usanças
e tramas a fim de fazer diferentes sentidos
e introjetar atuais compreensões (INSTITUTO
BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA,
2006).
A finalidade maior mais importante
deste movimento, com relação a diluição das
relações e vínculos sociais, é sobrepor "a
economia de afetos"para artificialmente fazer
novamente e ressignificar o território, cinzelando um "não lugar", apostado na operacionalização das "não identidades" - sobrepondo o
lugar dos antigos espaços de familiaridade -,
isto, tudo sem abandonar a distribuição da exclusão social através de prejuízos e prejuízos,
prejuízos e oportunidades de adoecimentos.
Tendo em consideração o suposto do
adoecer na pesca, decodificamos e adaptamos o modelo colocado em pauta na atualidade para enxergar atentamente o desenvolvimento da "des" e reterritorialização
exemplificado em uma atribuição dos novos
acontecimentos com relação aos que se
determinam sociais na saúde e no trabalho
dos pescadores artesanais. Vários modelos

conceituais já tinham sido confeccionados e
empregados a fim de entender os nexos causais associados às doenças agudas não degenerativas como as do contexto ocupacional
(LINARD; KHAN; LIMA, 2015).
Desde a teoria do estresse de James
Cassel como também a do capital social e
disparidades, ambas influenciadas à sociologia funcional norte-americana, até os modelos materialistas conjunto histórico do adoecimento, como resultado das lutas de tipos e
do método de trabalho e modo de reprodução
social, todos buscaram a confecção de esquemas e modelos explicativos dos modos
crônicos ou agudos de adoecimento.
Todavia, há pouco tempo, vem sendo
identificada a carência de incorporar a esta
argumentação, as interpelações a fim de alargar essa expertise e aptidões, enxergando a
complicação do processo saúde-enfermidade. Neste sentido, interpelações influenciadas
através dessas possibilidades científicas e
significados da semiologia, do representativo
e da hermenêutica se chegam arranjando um
status conceitual terminar nos modelos explicativos e narrativos com relação ao conjunto
de doenças não transmissíveis
Prontamente, promovem-se direta e indiretamente com relação ao processo saúde-doença de grupos e agentes envolvidos.
No nível mais externo deste modelo, ficam os
macros determinantes representados através
dessas condições tanto social quanto econômica, culturais e ambientais gerais; no nível
subsequente os novos acontecimentos com
relação aos que se determinam interpostos
como atribuição das condições de existência
e de trabalho, representados pelo amplo acesso aos serviços públicos, educação, moradia,
saneamento, saúde, produção de alimentos,
trabalho e renda.
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A partir deste nível ficam os novos acontecimentos com relação aos que se determinam associados aos estilos de existência
individuais, localizados na limitante dos micro
determinantes sociais, compreendidos por
condicionantes hereditários, idade e gênero.
De acordo com os escritores, a entendimento do processo saúde-doença se acaba
originando da argumentação dos micro e macro novos acontecimentos com relação aos
que se determinam e suas próprias formas
de conexão e inevitável mediação, tornando
que tem responsabilidade ao contexto social
as normalmente requisitadas doenças não
transmissíveis, como as que se conectam ao
contexto ocupacional
Na orientação metodológica do estudo
de Paixão e Schiovan (2008), procurou-se uma
maior aproximação a este modelo, colocado
em pauta à Comissão Nacional de Determinantes Sociais da Saúde, como metodologias
à criação de políticas de saúde em frente do
processo saúde-doença da população.
Parte-se do suposto que estas condições tanto social quanto econômica, culturais
e ambientais são redefinidas e ajustadas no
contexto da desterritorialização.

BIOÉTICA NA EXPLORAÇÃO ANIMAL
Na produção animal constantemente
busca-se atualizações tecnológicas com resultados econômicos e objetivos através da
experimentação científica. Neste contexto
vem sendo usados variados meios metodológicos por observadores e produtores para
aferir ou alcançar os preferíveis índices de
produtividade.
Conforme Fischer e Tamioso (2016), os
processos para atualizações na exploração
animal se chegam se desenvolvendo ao passar dos anos, no mundo completo, e deles
oferecendo prejuízo aos limitantes da bioética
na experimentação científica e na exploração
econômica dos animais de produção.

Desse modo, o ambiente de controle
social a respeito da precisão utilização de
animais, no contexto científico e econômicos,
começou a se realizar desenvolvimento de
e outras muitas comissões de ética tinham
sido criadas nas universidades e centros de
investigação.
Há comissões que chegam colaborando e se disponibilizando na argumentação
de todo o desenvolvimento de controle e da
precisa utilização de animais, inaugurando
novos(às) rumo à ideia de dignidade com relação às demais formas de realidade.
Neste contexto, aparece a disciplina do
entusiasmo animal como também a importante intensificação do assunto moral concretizando, desse modo, com que a prática de
institucionalização e experimentação científica, que envolva o uso de animais, seja, exposta a bem diversificadas formas de controle
(JANKOSKI; FISHER, 2019).
Um grande momento marcante tivera
sido a conceituação das 5 liberdades para
análise do entusiasmo animal, identificadas
como aceitas internacionalmente. Estas foram
definidas no Reino Unido em 1993 pelo Comitê de Bem-estar dos Animais de Produção.
Assim identificadas como liberdade nutricional, tornando que tem responsabilidade
que estes animais fiquem livres de fome, sede,
e desnutrição; liberdade sanitária, nesta os
animais ficam livres de ferimentos e doenças;
liberdade de comportamentos, determina-se
que estas animais devem ter liberdade satisfatório para se facilmente identificar o comportamento comum da espécie; em liberdades
indicadas à psicologia, na qual os animais
ficam livres de impressões e sentimentos de
temor e de ansiedade e, concludentemente
a liberdade ambiental na qual os animais devem ter liberdade de movimento, em instalações adequadas à espécie (JANKOSKI e
FISHER, 2019).
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Em conformidade com o Projeto de Lei
n. 707, de 2003, o qual estabelece o Código
de Proteção aos Animais do Estado de se
fazerem Paulo, os estabelecimentos de investigação científica ficam inseridos no assento
nos órgãos competentes e supervisionados
por profissionais de nível superior nas áreas
idênticos devidamente inseridos no assento
nos seus particulares Conselhos de classe e
nos órgãos competentes.
Muito tem se discutido com relação
a quem é capaz de fazer parte dessas comissões. De forma conjunto, Paixão (2008)
Indica que essas comissões são formadas
e inseridas de que têm responsabilidade ou
representantes da disciplina, isto, é, membros
que têm compromissos com a disciplina em
conjunto, devendo ser educadores, cientistas
ou que têm responsabilidade ou representantes referentes às instituições que combatem
os desvios neste sentido.
Ainda se menciona que nessas comissões o profissional de medicina profissional
de veterinária destaca-se no dever com o entusiasmo animal, sua bem-vinda contribuição
é essencial por conter e reter conhecimento
bastante acurado com relação aos encadeamentos de variados condicionantes que interferem na qualidade de existência do animal.
Paixão (2008) ainda menciona que têm
responsabilidade ou representantes da comunidade são frações dessas comissões, em
especial os profissionais que têm compromissos com a guarda protetiva animal, entre
estes eticistas, juristas e outros.
O que existe de fundamentado neste
contexto é que existem carências que todas
as unidades organizacionais possuam uma
comissão de ética, enxergando as mais amplas obrigações éticas e morais em frente à
necessidade de utilização de animais.

Considerando assim, o Instituto de
Zootecnia do Estado de São Paulo fundou o
Comitê de Ética em Experimentação Animal
(CEEA). O presente Comitê tivera sido criado
através de portaria na Secretaria de Agricultura e Abastecimento em 08/ 08/ 03.
Tem como disposição estudar, imprimir
parecer e expedir certificados à clareza dos
princípios éticos aprovados pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA).
Na contemporaneidade, está feito por uma
equipe de 5 observadores científicos e 2 colaboradores de apoio à pesquisa.
O presente texto científico tem o propósito de cuidar e esmiuçar estrategicamente
assuntos associados à precisa utilização dos
bovinos no contexto científico e econômicos
como também as discussões éticas e morais,
colocando e expressando os profissionais e
comunidade em observação, que têm evidenciado uma preocupação significativa quanto
ao tratamento dos animais, no compasso
das últimas 3 décadas (JANKOSKI; FISHER,
2019).
O cotidiano de bovinos sob condições
de vulnerabilidade, descuido e maus-tratos.
Na relação de interatividade homem-animal,
no tempo em que estes animais são investigados com meios e objetividades, de forma
indispensável, científicos ou econômicos, torna-se preciso o conceito de assuntos associados com problemas cotidianos que podem
ocorrer nos variados sistemas de institucionalização dos animais.
Rodrigues, 2006 indica que os abusos
e maus-tratos aos animais são percebidos
como assuntos de grande repercussão e
completamente ampla discutidos em razão
do relacionamento com relação aos homens
como também os animais, assim pelo desconhecimento dos limitantes que implicam as
diversas ações de maus-tratos (JANKOSKI;
FISHER, 2019).
30 - ABRIL/ 2022 - Educar FCE

41

Revista Educar FCE - 53 ª Edição - 30 - Abril/ 2022

A fim de aliviar bastante o impacto negativo da experimentação animal, variados setores de investigação passaram a percorrer recomendações do invocado por princípio dos
3 Rs (replacement, reduction e refinement),
significado difundido por princípios bioéticos.
O presente princípio se propõe à uma
verdadeira substituição, à diminuição e ao refinamento da investigação com animais. Tanto
no campo didático como no científico, várias
experiências dolorosas são exaustivamente
repetidas nos animais a fim de constatar teses
em que os resultados são notórios.
Faz-se importante enfatizar que de tais
experimentos, afora sua inutilidade, expõem
uma extrema indiferença dos vivisseccionistas
pelo martírio dos animais usados causando
dor e sofrimento.
Ademais, indica-se que as prescrições
com relação azelo bioético,o uso de animais
ficam extensamente descritas em informações publicadas do Brasil e estrangeiras que
disponibilizam informações bem especificadas com relação aas similaridades de instalações físicas,produtos técnicos e de manejo,
de saúde, de eutanásia, bioéticos dentro das
técnicas experimentais e outras interpelações
indispensáveis para promoção do entusiasmo
animal (JANKOSKI; FISHER, 2019)
De acordo com Paixão e Schavam
(2008), as espécies animais só poderão ser,
dado que, usadas em investigações teóricas,
se não existirem meios alternativos que forneçam resultados válidos. Se não for, realizável,
dentro de outras oportunidades e, dispensá-las, é acordo que a dor como também o sofrimento possa ser evitados ou minimizados.
A mesma menciona que no contexto de
experimentação e cuidados com os animais
ficam em atividades riscos definidos e ajustados por operadores físicos, químicos e microbiológicos, mais que acidentes causando
variados tipos de traumatismos.

Desse modo, todo profissional envolvido com experimentação e institucionalização
de animais deve estar devidamente informado
e capacitado para realizar desenvolvimento
de estas atividades.
O Estado brasileiro não tem uma legislação que, de forma efetiva, regule a institucionalização e também o uso de animais à
investigação além do contexto da bioética, no
contexto da indústria de exploração animal no
Brasil (JANKOSKI; FISHER, 2019).
Esta lacuna impede ou dificulta de um
modo contundente na atitude (conduta e comportamento), a ética dos profissionais envolvidos em experimentação e ainda agride o
próprio entusiasmo dos animais. Esta situação não tivera sido possibilitada por ausência
de impulso e a vontade ou de experiências de
aceitação de legislação, sim, à ausência de
um aparato mais confeccionado que envolva
a incumbência social e político de administradores gerais, parlamentares e da totalidade
da comunidade civil, em interesse, da racionalização e otimização do trabalho de animais
em experimentos.
Cada vez mais os compradores ficam
se afligindo com o nível de condição da dos
alimentos que acabam utilizando. Na esfera
de Governo Federal Européia e nos EUA a
aflição com os meios de institucionalização
e manejo dos animais de produção vem desempenhando uma expansiva pressão com
relação aos criadouros e abatedouros de animais, uma vez identificadas como forçados a
percorrer imposições normas de entusiasmo
animal para garantirem a comercialização de
seus particulares produtos.
O tratamento de animais de produção
na extensão de cultura agrícola perfilada à indústria tornou-se uma urgência (atendimento
prioritário) na Europa, sendo que tivera sido
acatados na Suécia em 1988 uma legislação
proibindo o confinamento e propondo vida a
o que este New York Times chamou de "bill
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of rights" (declaração de direitos) para animais de fazenda, normas iguais tinham sido
promulgadas na Inglaterra, e atualmente o entusiasmo de animais de fazenda se identifica,
de forma total, de uma urgência (atendimento
prioritário) à Comunidade Européia

A qualidade dos meios de institucionalização e manejo dos animais vem recebendo
ênfase no que possui relação à produção da
"carne ética", isto é, aquela adquirida de um
modo mais humanitária realizável, dentro de
outras oportunidades.

Um animal largar de ser observado enquanto um "bem da agricultura" para tornar-se
um "ser senciente", dotado de sentimentos
e impressões e sentimentos, corresponde
que aconteceu uma transformação (PAIXÃO,
2008).

O presente autor menciona que, Assim,
é preciso que nos meios de institucionalização os animais não sofram nem ao menos
um tipo de maus-tratos, dor, estresse ou
qualquer injúria desnecessária, por contextos
prolongados, durante sua fase de produção
(JANKOSKI; FISHER, 2019).

De acordo com esta autora não refere-se de tão só uma mera transformação de
assimilação ou de entendimentos conceituais,
consegue-se afirmar que este tivera sido a
imagem do princípio de uma transformação
na sala de produção animal com análises éticas, científicas, sociais e econômicas.
No Estado de se fazerem Paulo teria
sido aprovado que estes animais não poderiam ser privados da liberdade de movimentos particulares de cada espécie (Estado de
se fazerem Paulo, Lei n. 11.977). Em 1988 a
Suécia acatou uma legislação em que esta
extensão de cultura agrícola de confinamento
ficou proibida
Ademais, Paixão (2008) indica que as
ordens jurídicas do entusiasmo animal nos
Estados desenvolvidos já ficam bem definidas. Ademais, as ordens jurídicas da Governo Federal Européia são identificadas como
"diretivas"
Esta autora endossa que essas diretivas
não são tão só recomendações. Menciona,
ainda, na qual dessas diretivas que possui
merecimento ser digna de nota é observada
enquanto a não autorização das gaiolas de
bezerros para produção de carne de vitelo
desde 2007, assim como a não autorização
de gaiolas para galinhas poedeiras desde
2012, igualmente a não autorização de gaiolas de maternidade para porcas desde 2013.

Ainda se endossa que um ponto que
possui merecimento muita atenção, que quase em nenhuma outra vez é levado em conta
neste desenvolvimento da aquisição da "carne ética", é o que possui relação às operações de transporte e abate de animais.
Percebe-se que o Estado brasileiro têm
situação privilegiada no ambiente da bovinocultura, têm o maior rebanho de comércio do
mundo e todos os quesitos ao setor das indústrias de carnes e procedentes aferir ou
alcançar uma maior bem-vinda contribuição
no mercado estrangeiro.
No entanto, este autor menciona diferentes entraves neste setor, entre estes o
abate clandestino. O presente tipo de abate
acontece sem inspeção sanitária e sem pagamento de impostos
Reportou-se, ainda, que cerca de 45%
dos abates brasileiros não são assistidos por
nem ao menos um serviço de inspeção sanitária federal ou estadual. Nestes, os animais
acabam sendo, inevitavelmente, expostos à
vulnerabilidades, ao sofrimento, a descuido e
maus-tratos (FISHER; TAMIOSO, 2016).
O abate humanitário é o ponto essencial
do entusiasmo animal. No Brasil, conforme o
anexo da Instrução Normativa n º 3, de 17 de
janeiro de 2000 do Ministério da Agricultura
o abate envolve inclusive a fase seguinte de
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abate propriamente dita, também qualidades
específicas associados às fases seguintes de
pré-abate como transporte dos animais até o
abatedouro, os meios de acondicionamento
nos galpões de espera, qualidades específicas associados à orientação dos animais pelo
abatedouro, as operações de atordoamento
e concludentemente a sangria dos animais.

Desse modo, este poder se amplia com
relação ao dono do animal de impulso e a
vontade sentimental, aos animais de impulso
e à vontade econômica e à indústria pecuária.
No entanto, o profissional de medicina profissional veterinária é o profissional que tem
responsabilidade por este poder, que lhe é
inerente à sua formação.

De acordo com esta Instrução Normativa o abate humanitário baseia-se como o
conjunto de diretrizes técnicas e científicas
que venham a prometer o entusiasmo dos
animais desde a recepção à ação de sangria.

De tal forma, no exercício profissional,
o mesmo está constantemente colocado ou
inserido nas questões de atrito entre a ética
como também o poder.

Conforme Rego; Palácios e Siqueira
(2009), a orientação dos animais à linha de
aguardar terá de ser executa de um modo o menos estressante realizável, dentro de outras possibilidades, isto, deverá ser afetado argumentando as qualidades específicas construtivas das
instalações, como a edificação de linhas de
orientação dos animais na forma circular para
tornar ainda mais fácil a locomoção dos mesmos, aceitando avançar com mais facilidade
Atualmente, na maioria das cidades, é
obrigatório que nos matadouros, matadouros-frigoríficos e abatedouros o trabalho de meios
científicos atualizados de insensibilização empregues à sangria por aparato instrumental de
percussão mecânica, por processamento químico (gás CO2), choque elétrico (eletronarcose), ou ainda, por diferentes meios atualizados que impeçam o abate cruel de qualquer
tipo de animal antecipadamente destinados
e ao consumo humano (Projeto legislação n.
707, de 2003). O presente projeto determina
também que se faz proibido o uso de marreta
e da picada de bulbo (choupa), assim como
ferir ou mutilar os animais à insensibilização
(REGO; PALÁCIOS; SIQUEIRA, 2009),

Rego; Palacios e Siqueira (2009) indicam que, com relação a Eutanásia, termo
derivado do grego, em que corresponde apta
e excelente e thanatus corresponde morte;
logo, eutanásia corresponde apta e excelente
morte, ou morte humanitária e misericordioso.
De acordo com a American Veterinary
Medical Association (2001) a morte humanitária de animais necessita ser aquela que
possa ocorrer com o mínimo de dor e estresse possíveis.
A precisa utilização dos animais, nas
suas próprias bem diversificadas facetas, conduz a situações em que é preciso proceder
seu próprio abate. De acordo com Coelho e
Araújo (2001) é capaz de ocorrer nas mais
bem diversificadas conjunturas, qualquer que
seja, a ação é essencial que a morte do animal seja causada de um modo em que jamais
haja sofrimento.
Menciona-se, ainda, que este mais importante qualificador à eutanásia, em sentido
de entusiasmo, é que este método não seja,
doloroso, oriente aceleradamente à inconsciência e morte, requeira um mínimo de moderação e sofrimento.

Os escritores acima ainda enfatizam que
ao profissional de medicina profissional de veterinária é cabível o controle como também a exclusão do doente animal, da forma mais humanitária realizável dentro de outras possibilidades.
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A American Veterinary Medical Association (2001) esclareceu também que, de
um modo conjunto, o temor como também
a ansiedade é amplamente identificada por
referências, incluindo-se: vocalizações de angústias; experiências de fugas; animais a se
debater; agressão defensiva ou reativa; imobilidades; ofegantes; a salivação; ao urinar;
ou defecar; a midríase e taquicardias entre
os demais.
Assim sendo, a eutanásia necessita ser
admirada enquanto uma ação humanitária de
seduzir a morte com o mínimo de dor, temor
ou angústia. Assim, a eutanásia ideal é aquela
do qual método ou agente preterido não provoque ansiedade, comportamento de medo,
espasmos musculares ou referências clínicas
de estimulação autonômica.
Paixão (2008) menciona que este método necessita ser indolor, “proceder” aceleradamente, causando inconsciência e morte
instantâneas ou dentro de minutos, deve ainda ser esteticamente aceitável, esta condição
é dependente da personalidade dos indivíduos que estes habituam ou assistem
Neste contexto, jamais existem agentes
de produção industrial ideal para produtos e
subprodutos da exploração animal, podendo
ser usados os processos de eutanásia, independente do o quantitativo de animais, espécie ou disposição.
Seja qual for o método ou agente usado
à indução da morte do animal, o mesmo só
conseguirá ser bioticamente correto depois
do total conhecimento de seu próprio aparato instrumental usado na atividade (FISHER;
TAMIOSO, 2016).
A forma mais saudável de manejar animais gestantes é sustentá-las livres em pastos
bem feitos, nutrição comum suplementada e
exercício ao ar livre, estas condições abastecem conforto e permitirão a operacionalização de uma maternidade animal sadia.

DEGRADAÇÃO AMBIENTAL
PROMOVIDA PELA EXPLORAÇÃO
ANIMAL
Tem-se ansiado mudanças através
dessas sugestões e criado da exploração da
agropecuária, tem transformado de um modo
oportuno, seu próprio perfil, revertendo-se em
exagero de desmatamento, compactação do
solo, erosão, assoreamento de rios, contaminação da água subterrânea, e prejuízos de
biodiversidade, com reflexos com relação a
todo o ecossistema.
Na região dos Cerrados o problema
maior tem raízes no exemplo de exploração
agrícola no qual se forma também em condicionante de risco à segurança alimentar,
à correta equivalência que a destruição ambiental se instala nesse bioma, com sérias
restrições à economia e à cadeia alimentar
(CUNHA et al. 2008)
Há de se conduzir aceleradamente em
consideração que a região usada para o gado
tem solo de menor fertilidade comum, acidez abundante e bastante diminuído teor de
matéria orgânica (de 3 a 5%), mais que submeter-se à sazonalidade do clima. Se fazem
condições que mostram a insegurança desse
bioma (BARROS et al. 2017)
Verifica-se com base em Cunha et al.
(2008) que este aumento da produção agrícola tem acontecido às expensas de desenvolvimentos aumentativos da exploração animal,
cuja eficiência traz consequências, mesmo
utilizando mais que outras técnicas ao uso
intenso do solo, observa-se que na extensão
de cultura agrícola existem aflição em promover ainda mais o aumento da escala de
produção, o que conduz ao trabalho da mecanização intensiva.
Pressupõe-se, todavia, a precisa utilização de maiores áreas cuidadas, de modo a
oferecer resposta economicamente ao capital
aplicado. Assim, evidenciou-se que, mesmo
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adotando tecnologia adequada com a monocultura, revertendo-se em utensílios/produtos
padronizados e lucro, torna-se, todavia, alimentar animais com grãos torna o ambiente
fraco e vulnerável por causa das pragas e
doenças, desenvolvendo maior risco ambiental - é o que sucede corriqueiramente, com o
solo e as águas (CUNHA et al. 2008).
O uso intensivo da mecanização, mais
fertilizantes e agrotóxicos e pastagens, prejudicam a cobertura do solo, as bacias hidrográficas e demais ecossistemas, oferecendo
prejuízo à sustentabilidade ecológica, com
significativa inclinação à destruição ambiental.
Na atualidade, as mais importantes ameaças à biodiversidade no Cerrado ficam centralizadas na amplificação da extensão de cultura
agrícola e da pecuária, que é efetivada, em conjunto, através de a conversão de áreas de cerrado em áreas de agropecuária, com prejuízos
de vegetação originária (CUNHA et al. 2008).
Com o crescimento da agropecuária
devido às demandas da indústria de processamento de carne, ocorreu também a destruição no Cerrado e na Amazônia legal têm sido
assuntos de outras muitas pesquisas.
No entanto, se faz observado a ausência
de uma argumentação que identifique os condicionantes, empiricamente, no qual causam
impacto a agropecuária, isto é, condicionantes
que promoveram transformações na agropecuária e tinham sido que tinham responsabilidade
pela sua intensa e arrebatadora exploração.
Desse modo, busca-se completar integralmente dados sobre exploração animal
pela indústria e interligá-lo com a fome, indicando que condicionantes associados às
experiências das atividades agropecuárias no
qual exprimem relações com a destruição ambiental na região dos Cerrados, além da hierarquização de suas próprias microrregiões
em sentido de destruição, que serão vistas
no próximo tópico.

EXPLORAÇÃO ANIMAL E DEGRADAÇÃO
AMBIENTAL QUE PROMOVEM A FOME
A destruição ambiental no Estado brasileiro e, em especial, no Cerrado e Amazônia
são exemplos vistosos, cuja destruição da florada para criação de animais está matando
as abelhas que polinizam nossas mesas, no
oceano com a destruição da biodiversidade
através dos arrastos de camarões e sardinhas
e Amazônia invadida pelo gado e outras espécies industriais são apenas exemplos de
como a fome por entrar por esta porta.
Dados alarmantes são denunciados
pelo documentários como os da Cowspiracy,
da Kip Andersen e Keegan Kuhn, entre outros
tantos que indicam o tamanho do impacto
da exploração animal com relação ao meio
ambiente. Neles, o usuário se aflige com impressões de gases, desmatamento e exagero
da precisa utilização de espécies que atingem
nossa biodiversidade com consequências em
outros vínculos dessa cadeia alimentar.
Uma das maiores bandeiras do vegetarianismo e do veganismo é o fim da exploração animal. Mas além dessa importante
faceta, existe outra que jamais é falada tanto a
respeito: a destruição ambiental ansiada através dessas sugestões e criado da indústria
agropecuária.
Em 2014, se acabou originando uma
forte influencia internacional na luta e consciência do consumismo animal, depois de
o mesmo se deparar com dados oficiais da
ONU que informavam que a pecuária tem impressões de gases superiores a todo o setor
de transportes (carros, caminhões, trens, navios e aviões usados nesse nicho). Além disso, ficou intrigado com o fato de as maiores
ONGs ambientalistas ignorarem a motivação
o quantitativo um da destruição do planeta.
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Eles podem ocorrer por causa da grande devastação que acontece para dar abertura ao local de pastagem, ao cuidado de
grãos para alimentar as criações ao invés
de pessoas, aos gastos excedentes de água
para continuar mantendo essa produção, à
emissão de metano através de animais, entre
diferentes condicionantes ( SOUZA, 2017).
Estudos afirmam que a pecuária e seus
particulares sub mercadorias são que têm responsabilidade por pelo menos 32 mil milhões
de toneladas de dióxido de carbono (CO2)
por ano, ou 51% de todas as impressões de
gases de efeito estufa para qualquer o mundo
(JONAS, 2007).
Além disso, podemos estar atentos a
diferentes gases emitidos nesse processo,
como o óxido nitroso. Pesquisas demonstram
que a pecuária é que tem responsabilidade
por 65% de todas as impressões humanas
que possuem relação com óxido nitroso - um
gás-estufa com 296 vezes o potencial de
aquecimento mundial do dióxido de carbono, no qual continua na atmosfera por cento
e cinquenta anos (SOUZA, 2017).
O metano expelido nos gases dos ruminantes tem mais impacto na transformação
climática daquilo que se esboça. O metano
tem um potencial de aquecimento mundial 86
vezes superior ao do CO2 num prazo de 20
anos. Em conformidade com investigações
teóricas, vacas certamente concretizam perfeitamente 150 bilhões de litros de metano
por dia (250-500 litros por vaca por dia, vezes
1,5 bilhão de vacas no mundo), (OMS, 2017).
Além das impressões causadas pelo
sistema digestivo dos animais (metano e óxido nitroso emitidos através dessas fezes),
existem também impressões de CO2 nas outras muitas fases seguintes de produção de
carne, da queimada para geração de pastos
até o consumo (OMS, 2017).

A bibliografia científica prevê que essas
impressões aumentem em torno de 80% até
2050. Os dados são tão colossais que fica
improvável ignorar o impacto de tal impressão
à saúde do planeta (OMS, 2017).
Portanto, o cuidado de grãos que poderiam ir à mesa das pessoas são usados
através de animais demandam de muita água
- este montante, adicionado ao consumo de
forma imediata direito dos bichos exprime faixas de uso de água de 34-76 trilhões de litros
por ano (SOUZA, 2017).
Conforme Jonas (2007), se pensarmos
de forma direta no consumo final, na pegada
hídrica dos alimentos, deparamo-nos com dados não menos alarmantes, resumindo-se em
2,5 mil litros de água são precisos para fazer
1 libra (equivalente a mais ou menos 0,45
kg) de carne; 477 litros de água são precisos
para fazer 1 libra de ovos; em média 900 litros de água por libra de queijo e mil litros de
água para fazer um galão de leite (equivalente
a 3,785 litros).
Quem acaba se tornando vegetariano
ou vegano economiza água de um modo significativo: para se fazer um quilo de soja, são
gastos 500 litros de água, enquanto a um
quilo de carne bovina, são precisos 15 mil
litros do líquido.
Um terço da terra livre de gelo presente no globo é usada para institucionalização
de gado ou comestíveis ao gado. Tendo em
consideração 48 estados dos EUA, o espaço
total exprime 1,9 bilhões de acres. De acordo
com estudo da Unesco, de tais 1,9 bilhões de
acres: 778 milhões de acres de terras privadas são usadas para pastagem, 345 milhões
de acres de alimentos para animais, 230 milhões de acres de terras públicas são usadas
para pastagem de gado.
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No Brasil, que terras são usadas para
essas plantações e pastagem? De acordo
com dados do Inpe, 62,8% de toda a parte
desmatada da Amazônia do Brasil até 2008
teria sido de forma perfeita preenchida por
pastagem. Grandes florestas, como a floresta amazônica, ficam sendo desmatadas para
dar lugar à indústria agropecuária. Estudos
demonstram que 91% da devastação da Amazônia se deve à produção agropecuária, entre
pastagens e cuidado de grãos à nutrição dos
ruminantes (MAPA, 2015)
Em conformidade com dados do IBGE
(2006), o Governo brasileiro tem o maior rebanho de comércio do mundo, com em torno
de 209 milhões de bovinos. Em campos do
Brasil, os ruralistas têm grande poder de intimidação, o que possui enquanto resultado
uma ação fiscalizadora ineficiente do desmatamento. Nos atuais 20 anos, mais de mil ativistas rurais foram mortos no Brasil (ICMBIO,
2010).
A produção de alimentos vegetais cobra bastante menos, em relação ao local de
terra daquilo que se utilizaria na produção de
alimentos de tipo animal. Por exemplo, num
hectare de terra, faz-se realizável plantar 42
mil a 50 mil pés de tomate,já para 81,66 Kg
de carne bovina por ano, utiliza-se o dobro
em pastagens. Desse modo, a nutrição vegetariana estrita estimula a diminuição comum
do desmatamento (IBGE, Senso agropecuário, 2006)

A exploração extrapolada dos mares
assusta. Há projeções que passam a indicar
que em 2048 não conseguirá ser mais peixes comestíveis no mar. Em média, 90-100
milhões de toneladas de peixe são retiradas
de oceanos a cada ano (EMBRAPA PESCA,
2018).
Estudos indicam que, em média, 40%
(28,5 mil milhões de quilos) de peixes capturados globalmente a cada ano são descartados no qual até 650 mil baleias, golfinhos e
as focas são mortos a cada ano por navios
de pesca. Além de, em média, 40-50 milhões
de tubarões são mortos em linhas de pesca
e redes (EMBRAPA PESCA, 2018).
Em escala mundial, as vacas bebem
45 bilhões de litros de água e comem 61,2
bilhões de quilos de comida por dia. Pelo menos 50% dos grãos estão sendo realizados
para alimentar o gado (EMBRAPA PESCA,
2018).
A indústria agropecuária espelha de forma direta as contradições do capitalismo e
seus particulares abismos sociais. Alimentos
que iriam poder recolher milhões de indivíduos da fome são usados para alimentar gado.
Gado que é usado em exagero e, segundo
visualizações, sem carência fisiológica, diversas investigações teóricas indicam os plenos
benefícios da dieta vegetariana à saúde e ao
meio ambiente.

Uma exploração agrícola com 2,5 mil
vacas leiteiras certamente faz a mesma quantidade de resíduos na área urbana de 411 mil
pessoas. A cada minuto, toneladas de excremento são produzidas por animais levados ao
abate (IBGE, 2015).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dentre os impactos ambientais da pecuária, da pesca e de outros animais pela indústria de exploração animal, a mesma também se acha como a mais importante motivação da
extinção de espécies, zonas mortas nos oceanos, poluição da água e destruição de habitats.
A indústria de exploração animal influencia negativamente e colabora à extinção de
espécies de diferentes maneiras. Além da destruição do habitat fielmente construído pelo
desmatamento de florestas e conversão da terra ao cuidado de alimentos para animais e ao
pastejo dos animais, os predadores e as espécies de "concorrência" são caçados por motivação pífia,e em uma intimidação imparcial, além disso o gado tem avançado no Cerrado e
até na Amazônia.
A inclusão da bioética na política do setor pode evitar o uso disseminado de pesticidas
que matam abelhas e insetos polinizadores, herbicidas e fertilizantes químicos utilizados na
produção de dimensões culturais para nutrição animal impede ou dificulta nos sistemas de
reprodução dos animais e na saúde do comprador final.
A exploração de espécies selvagens através da pesca de comércio, carne industrializada
ao comércio das carnes e peixes possui impactos ao meio ambiente, assim como o impacto
da pecuária com relação às mutações climáticas. Todos auxiliam e colaboram no esgotamento
mundial das espécies e recursos e promove-se a fome.
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A INCLUSÃO DO ALUNO AUTISTA NA ESCOLA REGULAR

RESUMO: A inclusão do aluno autista vem sendo tratado com mais assiduidade, por causa da
procura dos pais por vagas na escola regular. Foi feita uma reflexão sobre a prática do professor,
na organização do processo ensino-aprendizagem para alunos com transtorno do espectro autista.
Também foi mostrado à definição do autismo e seus sintomas e também se verificou a necessidade
de acompanhamentos educacionais especializados e individualizados. Enfatizou-se a importância
de o professor estudar bem o currículo e o projeto pedagógico da escola, para orientar sua prática
pedagógica, a fim de dar ao aluno a possibilidade de desenvolvimento. Verificou-se também a
importância da formação dos professores e a participação dos pais e da equipe escolar para
atendê-los melhor. Concluiu-se que não é só colocar o aluno na sala de aula, é fundamental
melhorar a infraestrutura da escola, disponibilizar os dados do laudo médico do aluno, para que
o professor saiba quais são suas capacidades, comprometimentos e possa desenvolver uma
metodologia que possibilite melhora na socialização e a aquisição de novas habilidades.

Palavras-chave: Inclusão; Projeto pedagógico; Prática educativa; Metodologia.
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INTRODUÇÃO

O

objetivo geral deste trabalho foi analisar a inclusão do aluno com autismo no
Ensino Regular; como objetivos específicos mostrar a importância das especificidades, que é trabalhar com alunos autistas; entender a necessidade de uma
mudança na infraestrutura da escola e da organização de todo o trabalho pedagógico da
escola, bem como a necessidade de uma alteração de conceitos.
As escolas precisam adequar os meios para uma educação de qualidade e respeito às
diferenças. Fundamenta-se esse trabalho pelo fato de que novos conceitos e práticas inclusivas
foram introduzidos no âmbito escolar, com a intenção de promover a inserção de todos os
alunos. Mudanças no currículo e no projeto pedagógico precisam ocorrer, para que a escola
se adapte a essas classes heterogêneas, atendendo às demandas dessa nova realidade.
Pergunta-se: a escola está organizada para ter alunos que apresentam tais dificuldades,
sejam elas de ordem física, cognitiva ou emocional, bem como os professores estão preparados para trabalharem com esta realidade? Quais as estratégias para incluir o aluno com
autismo numa classe de ensino regular?
Uma pergunta comum é se uma criança autista deve frequentar uma escola especial
para crianças com autismo, ou ser integrada na escola regular. É importante ter em mente, as
vantagens da convivência com aquelas crianças sem comprometimento e também de aprender com elas, por meio da imitação. Mas também se deve considerar o risco de que o autista
seja vítima do preconceito dos colegas, daí mais uma tarefa para que a escola trabalhe com
todos os alunos sobre o preconceito e o respeito à diversidade.
É preciso estabelecer e aprimorar metodologias de ensino, para que essas crianças
tenham uma educação de qualidade, respeitando seus limites e atendendo às suas necessidades.
Para a construção de um sistema educacional inclusivo e democrático é necessária a
efetivação de parcerias com organizações de apoio a pessoas com deficiência, bem como
com Instituições de Ensino Superior e a comunidade em geral, partindo do projeto político
pedagógico das escolas, de modo que possam oferecer um atendimento educacional com
qualidade a todas as crianças, eliminando barreiras atitudinais, físicas e de comunicação.
Cabe à escola repensar suas práticas e adaptar-se para uma possível inserção nesse
processo de construção do conhecimento por meios virtuais, que vai mais além da oralidade e
da escrita, como também, de recursos tradicionais como giz, lousa e cartilha ou livro didático.
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A INCLUSÃO NO ENSINO REGULAR
Mantoan (2005) define inclusão como:
“É a nossa capacidade de entender e reconhecer o outro e, assim, ter o privilégio de
conviver e compartilhar com pessoas diferentes de nós”. A educação inclusiva acolhe
todas as pessoas, sem exceção.
É um privilégio para os educadores,
gestores e demais crianças, conviverem
com os deficientes, pois com isso, podemos
aprender a viver com pessoas que são diferentes de nós. Esta convivência na mais tenra
idade, como é o caso da Educação Infantil, é
importantíssima, pois fará com que a próxima
geração de adultos possa ser mais tolerante
para com a diferença.
Segundo Mazzotta (1996), o atendimento às necessidades educacionais especiais na
classe e ou a utilização de todo conhecimento
acumulado pela área de educação especial,
proporciona a melhoria da qualidade de ensino, segundo as características de cada aluno, visando a um atendimento individualizado,
organiza os currículos, visando diversificar a
metodologia e as estratégias de ensino entre
tantas modificações e com certeza benéfica
para todos os educandos.
Infelizmente, porém não é oque acontece nas salas de aula atualmente, o professor
muitas vezes se sente sozinho, sem qualquer
referência sobre a história e laudo de seus
alunos,e tem que lidar ainda com problemas
de disciplina e uma carga horária exaustiva.
Somente com a identificação das dificuldades e habilidades do aluno, o professor programa recursos e estratégias que o auxiliarão,
promovendo e ampliando possibilidades de
participação e atuação do aluno, nas relações,
atividades e comunicação no espaço escolar.
A inclusão deve ser considerada uma responsabilidade de todos os envolvidos da equipe escolar, que devem auxiliar a criar condições
que este aluno se sinta acolhido e que ele receba da escola mais do que uma simples socialização, uma evolução nas suas habilidades, um
atendimento para sua higiene e alimentação e
a possibilidade de exercícios físicos adequados.

A inclusão de alunos no ensino regular,
pode promover o acesso a metodologias que
promovam a socialização e aprendizagem, devido à diversidade presente neste ambiente. A
pedagogia de inclusão beneficia a todos os
alunos, independente de suas habilidades ou
dificuldades.
O ambiente escolar deve ser favorável à
promoção do desenvolvimento cognitivo, emocional e social e das necessidades individuais
destas crianças. A inclusão aumenta as possibilidades das crianças com necessidades especiais de fazer amizade, de desenvolverem-se
física e cognitivamente na construção de conhecimentos.
A inclusão no ensino comum, oportuniza
os contatos sociais e favorece não só o seu desenvolvimento, mas de outras crianças na medida em que estas últimas convivam e aprendam
com as diferenças. Lamentavelmente crianças
com prejuízos e déficits cognitivos acentuados,
como psicóticos e autistas, não são considerados em suas habilidades educativas, devido ao
fato de existirem poucos estudos sobre inclusão
de crianças autistas na rede comum de ensino.
Por isso, a atuação do professor é fundamental
para que a inclusão escolar aconteça de forma
satisfatória,
A inclusão vai além da estrutura e da boa
vontade dos profissionais da educação,
“incluir é aceitar, é sentir a educação além
do contexto físico do espaço sala ou escola, é, sobretudo, uma forma de estar
e de ser dos pais, dos docentes e não
docentes, das escolas, da sociedade e
do mundo em geral. Isto é inclusão” (CAVACO, 2014, p. 36).

Não podemos criar currículos e programas educacionais que somente favoreçam
uma parcela privilegiada da sociedade, seja
em termos econômicos ou em termos de habilidades físicas e cognitivas. Inclusão é um
movimento com apenas um interesse: construir uma sociedade para todos.
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OS ASPECTOS DO AUTISMO E SEUS
SINTOMAS
Segundo Cunha (2012, p. 20), “o termo
‘autismo’ deriva do grego 'autós', que significa
‘por si mesmo’ e, “ismo’’, condição, “tendência”. As crianças observadas pelo psiquiatra
austríaco apresentavam as características de
isolamento, igualmente demonstradas pelos
esquizofrênicos, dando a impressão de que
eles estavam presos em si mesmos. Porém, o
diferencial era que no autismo esta condição
já estava presente desde tenra idade.
O transtorno, na atual classificação, é
considerado como uma desordem causada
por uma alteração no funcionamento cerebral,
condição que estará presente ao longo da
vida da pessoa, e que se caracteriza por vários graus de deficiência em três áreas: Relacionamento social, Comunicação e Comportamentos repetitivos e inadequados; variando
seus sintomas entre leves a severos.
A maior parte das crianças autistas melhora com a idade, quando tem o cuidado
adequado, mas o déficit na comunicação e
sociabilidade continua por toda a sua vida.
Para uma avaliação da sociabilidade e do
desempenho na escola, o aluno terá que ser
encaminhado por um psicopedagogo, que irá
averiguar o grau de cognição, a linguagem e
suas capacidades de adaptação e de como
ele se cuida.
Algumas crianças autistas não têm deficiência em todos os setores do conhecimento,
muitas têm pouco desempenho por períodos
de tempo ou em circunstâncias especiais. Porém, há outros modos de se desenvolverem,
quando a família dá apoio.

Muitos autores falam que o plano do
tratamento precisa ser composto de acordo
com as fases de vida do autista. Assim, com
as crianças pequenas, a preferência seria a
terapia da fala, do intercâmbio social, linguagem, educação especial e apoio familiar. Agora com os adolescentes, seriam os grupos
de habilidades sociais, terapia ocupacional e
sexualidade.
O efeito positivo do tratamento está sujeito ao conhecimento dos especialistas de
tratamento dos autistas, especialmente, de
sua capacidade de trabalhar em equipe e
com a família,
São quatro alvos básicos de qualquer tratamento: 1) estimular o desenvolvimento
social e comunicativo; 2) aprimorar o
aprendizado e a capacidade de solucionar problemas; 3) diminuir comportamentos que interferem com o aprendizado e
com o acesso às oportunidades de experiências do cotidiano; e 4) ajudar as
famílias a lidarem com o autismo (ORRÚ,
2012, p.13).

Para estimular os autistas a se desenvolverem socialmente e se comunicarem com
mais facilidade, há necessidade de certa
forma de comunicação alternativa. A opção
adequada está relacionada às habilidades da
criança e ao grau de comprometimento. Os
códigos de sinais vêm sendo muito usados,
como por exemplo, o de Makaton, que reúne
símbolos e sinais.
Este expediente é muito usado no Reino
Unido, mas é limitado pela melhora na comunicação de crianças autistas.
O sistema fundamentado em figuras
melhora as capacidades de cognição, linguísticas ou de memória, pois as figuras ou fotos
espelham as necessidades e os interesses
individuais.
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O PECS (Picture Exchange Communication System) é um modelo para o autista
desempenhar uma ação funcional usando o
velcro ou adesivos para mostrar o início, ou
o final das atividades. Este sistema promove
a comunicação, o entendimento, quando se
coloca a associação entre a atividade e os
símbolos.
Há uma preocupação dos pais sobre o
risco de que os sinais e fotos diminuam a motivação para desenvolver a fala, mas ainda não
tem nenhuma teoria comprovada que isso possa acontecer. Mas, ao contrário, aponta que, ao
focar em outras escolhas de comunicação, as
crianças podem ser inspiradas a utilizar a fala.
A utilização da sinalização pelos autistas adota o mesmo modelo do encontrado
em programas de treinamento verbal, ou seja,
os sinais são poucos usados para partilhar
conhecimentos, mostrar sentimentos, emoções ou para comunicar-se mutuamente.
Para crianças menores que falam algumas palavras ou emitem sons espontâneos,
os programas de linguagem individuais são
importantes para aperfeiçoar o entendimento
e a fala. Os pais devem descobrir estratégias
eficazes para estimular a fala e aumentar as
capacidades de imaginação.
Um exemplo, os pais deixam os brinquedos e doces longe da criança, mas que elas
possam ver, usando embalagens transparentes para atrair a atenção da criança. Esta tática simples auxilia a criança a se comunicar
com as outras pessoas para obter o que ela
quer. As capacidades de imaginação devem
ser estimuladas, focando-se no interesse da
criança, mas aumentando os assuntos de interesse, ao contrário de suprimir os primeiros.

O PORTFÓLIO
A escrita é uma excelente forma de reflexão e acompanhamento do desenvolvimento dos alunos, seja para produzir o diário de
práticas do professor ou auxiliar mais tarde na
hora de criar o portfólio de cada criança. Para
todas as crianças é extremamente importante
fazer registros pedagógicos, essas anotações
ajudam no aprendizado de cada um e torna
o seu trabalho ainda mais eficiente, o que
permite consultar uma série de registros de
linguagem, de uma criança com autismo e
verificar os progressos do aluno.
O autismo tem como característica o desenvolvimento acentuado atípico na interação
social, comunicação e pela presença de um
repertório marcadamente restrito de atividades
de interesses. Desse modo observa-se uma dificuldade de comunicar-se de maneira usual com
as pessoas, assim como no âmbito escolar
A ausência de respostas das crianças
autistas deve-se, muitas vezes, à falta de compreensão do que está sendo exigido dela, ao
invés de uma atitude de isolamento e recusa
proposital. Até que ponto o retraimento social
dos autistas não resultaria da falta de oportunidades oferecidas, mas do que algo inerente
à própria síndrome, afinal o ser humano está
inatamente programado para estabelecer vínculos sociais,
Ensinar rotinas e regras na família contribui para orientar a inclusão em distintos
espaços sociais. Isto porque cada espaço
social possui regras e normas próprias.
Todavia, as rotinas precisam ser quebradas quando fomentam atitudes prejudiciais. Ao mesmo tempo em que é importante mantê-las, é importante também
mudá-las, pois as mudanças fazem parte
da vida cotidiana (CUNHA, 2013, p.29).
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Em outras palavras, proporcionar às
crianças com autismo oportunidades de
conviver com outras da mesma faixa etária,
possibilita o estímulo às suas capacidades
interativas, impedindo o isolamento contínuo.
A criança autista comunica-se, porém
não da mesma forma dos demais indivíduos,
cabe aos envolvidos no convívio com o autista, buscar o desenvolvimento do entendimento sobre o que a criança quer dizer, pois de todas as formas o autista está se comunicando.
Fica evidente que crianças com desenvolvimento normal fornecem, entre outros aspectos, modelos de interação para as crianças com autismo, ainda que a compreensão
social desta última seja difícil. A interação
com pares é a base para o desenvolvimento,
como para o de qualquer outra criança.
A atuação do professor visa a potencialização do desenvolvimento cognitivo,
emocional, social e psicomotor, nas relações
sociais, nas adaptações organizativas e no
desenvolvimento emocional. Registrar todas
as mudanças do aluno, seu desenvolvimento,
ajuda na compreensão e na elaboração de
atividades que promovam o aprendizado.
Segundo Gikovate (2009). As adaptações de conteúdo e de avaliação dependem integralmente das características de
cada aluno, mas de maneira geral conteúdos
que dependem de interpretação, inferências,
metáforas e linguagem simbólica requerem
adaptação (ou pelo menos maiores explicações). É importante ajudar o aluno a enxergar
a questão que está sendo proposta de maneira ampla, com flexibilidade de pensamento
(o professor deve mostrar que podem existir
diferentes pontos de vista em uma mesma
questão) e o ajudando a fazer as inferências
e tirar as conclusões necessárias. Quando
necessário, o professor deve fazer as adaptações de conteúdo, avaliação e tempo que
julgar adequado.

POLÍTICA EDUCACIONAL INCLUSIVA E
A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES
Mesmo sendo muito recente o movimento sobre inclusão, o conhecimento das
diferenças que se apresentam em cada criança torna-se fundamental neste processo.
De acordo com Rabello, (1999) hoje,
o grande desafio é a elaboração de uma
política educacional voltada para o estabelecimento de uma escola realmente inclusiva,
acessível a todos, independentemente das diferenças que apresentam, dando-lhes as mesmas possibilidades de realização humana e
social (p.20).
Para isso, tem que se repensar sobre a
estrutura da escola, a avaliação, interação com
as famílias e os conhecimentos adquiridos pelos professores para atender a este aluno,
Na coletividade, os portadores de necessidades especiais podem aprender a realizar tarefas de outras maneiras que não
as suas próprias. Melhoram os sentidos
do tato, visão, olfato, tal como se orientam de forma mais coesa no espaço das
atividades, o que gera um maior domínio
corporal e o desenvolvimento muscular
considerado de forma global (VYGOTSKY,
1987).

Tal como ressalta Vygotsky (1995), os
processos de compensação não são governados rumo a uma suposta cura ou complementação do defeito, mas, sim, a sua superação
através de novas conexões interfuncionais, ou
seja, a supressão das dificuldades originadas
pelo defeito.
Essa nova perspectiva de educação,
que trabalha a incorporação de crianças no
ensino regular, reconhecendo a existência de
múltiplas diferenças, provoca questionamentos sobre o papel do professor na construção
de uma nova abordagem pedagógica, que
direcione o ensino à necessidade dos alunos.
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A formação inicial é importante, mas
não é suficiente para o desenvolvimento de
competências que garantam o sucesso de
uma prática pedagógica que contemple princípios inclusivos. Tais competências para uma
gestão inclusiva só poderão ser adquiridas
por meio de uma prática contínua, reflexiva
e coletiva.
Essas concepções evidenciam a importância exercida pelas Universidades na formação de docentes que atuarão na Educação
Básica, e tem por sua vez, grande responsabilidade com a formação de futuros cidadãos,
sejam eles pessoas com necessidades educativas especiais ou não.
Segundo Rabelo e Amaral (2003)
As mudanças referentes à formação de
professores para a educação inclusiva
têm acontecido de maneira bem tímida porque “os currículos de Pedagogia
atuais estão estruturados para atender
a uma parcela da população, a considerada “normal”, ignorando a presença de
uma parcela importante de estudantes,
aqueles que necessitam de uma atenção
diferenciada” (RABELO; AMARAL 2003,
p.209).

Para a efetivação das mudanças necessárias, não se pode oferecer uma disciplina
com conteúdo sobre crianças com necessidades especiais, sem fazer uma reflexão acerca das individualidades humanas, pois, desta
forma, pode-se acabar auxiliando a manter
práticas segregacionistas, reforçando a ideia
de que a inclusão se refere apenas ao aluno
com deficiência.

O mais viável para o currículo das universidades seria um trabalho interdisciplinar,
onde os conteúdos ligados à educação inclusiva fossem organizados em conjunto com todas as disciplinas que integram o currículo do
curso, de maneira a intensificar estudos teóricos, análises e discussões sobre a exclusão,
de modo geral. O momento atual impõe que o
profissional de educação desenvolva habilidades que possibilitem uma melhor adaptação
às novas culturas e aos novos padrões de
conduta social.
As políticas sociais vêm transformando
as relações de trabalho, através da inserção
das tecnologias digitais, de forma significativa mudando o cotidiano dos profissionais
de todas as áreas. Impulsionado pelos avanços tecnológicos, o professor também precisa modificar sua prática pedagógica, para o
acesso rápido e estratégico a informações.
De acordo com Moran (2000), ao estruturar sua proposta pedagógica, utilizando
tecnologia digital, o professor precisa estabelecer vínculos com os alunos, conhecer seus
interesses, e seus conhecimentos prévios.
Motivar o aluno a fazer parte da proposta pedagógica, colocando-o ao par sobre o que
será abordado e convidando-o a contribuir.
Portanto, as estratégias de ensino devem considerar esta multidimensionalidade,
os diferentes contextos e os níveis de apoio.
Assim, além da proposição de estratégias
participativas na sala de aula comum, que
possibilite a plena inserção de alunos com
autismo, também há de se considerar e prever os níveis de apoio pedagógico que se
farão necessários para oferecer o suporte de
aprendizagem para este aluno, ou seja, considerar sua forma peculiar de aprender e de
funcionar no mundo que o rodeia.
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A busca de alternativas pedagógicas
através das quais os alunos com autismo
sejam membros participativos e atuantes do
processo educacional no interior das salas
de aula e sua presença seja considerada. A
escola deve tomar para si a responsabilidade
acerca de seu processo de conhecimento e
de inserção cultural.
O acesso à Internet é uma ferramenta que pode facilitar na inovação de propostas pedagógicas alternativas, bem como no
contato com o conhecimento de ponta para
comparar e avaliar as propostas. Isso se faz
possível, desde que as escolas estejam equipadas tecnologicamente.
O professor necessita de atualização
permanente, buscar sempre informações.
Saber somente sobre a sua área de atuação
não é mais suficiente para atender as necessidades dos alunos. O processo educativo
precisa estar vinculado ao contexto social,
em que o aluno está inserido. Para isso deve
conhecer e usar as tecnologias, bem como
outros recursos pedagógicos.
Existe a necessidade de orientação aos
professores, pois é a falta de conhecimento
a respeito dos transtornos dos autistas que
o impedem de identificar corretamente as
necessidades de seus alunos, bem como, a
tendência de centralizar suas preocupações
em fatores pessoais como, medo e ansiedade
frente à sintomatologia mais do que à criança
em si.
No cotidiano escolar observa-se outro
entrave que muitos educadores resistem ao
trabalho com crianças autistas devido a temores em não saber lidar com a agressividade
delas, aliás, um aspecto que não é necessariamente característico desta condição.

Há a ideia distorcida sobre o autismo,
principalmente quanto à “incapacidade” de
comunicação, e essas concepções parecem
influenciar as práticas pedagógicas e as expectativas acerca da educabilidade desses
alunos. A dificuldade, em geral, dos professores se apresenta na forma de ansiedade e
conflito ao lidar com o 'diferente'. Um processo de inclusão malsucedido pode aumentar
os riscos de isolamento, rejeição dos pares,
e poucas amizades,
Penetrar no mundo do autista; concentrar-se no contato visual; trazer sempre
o olhar do autista para as atividades que
ele está fazendo. Entreter-se com as brincadeiras do autista; procurar sempre enriquecer a comunicação. Mostrar a cada
palavra uma ação e a cada ação uma
palavra; tornar hábitos cotidianos agradáveis; fazer tudo com serenidade, mas com
voz clara e firme (CUNHA, 2014, p. 85).

O professor deverá explorar todos os
canais de conhecimento da criança, sua
experiência com o mundo, suas formas de
interação e suas maneiras particulares de
aprender. No caso do autismo é importante
conhecer sua forma peculiar de se relacionar com o mundo e com o conhecimento. O
professor deve ser um observador, apoiado
pela equipe pedagógica da escola que deve
possibilitar recursos para melhor organização
das condições em que se ensina.
Desta forma o aluno pode beneficiar-se das experiências sociais, e na medida em
que os conteúdos vão sendo desenvolvidos e
“aprendidos’, torna-se possível abordar novos
conteúdos.
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Cabe à escola adequar os diferentes
instrumentos de avaliação para que possa
permitir também a avaliação de alunos com
autismo, de modo a conhecer o que o aluno
aprendeu, assim como analisar o processo
de ensino e aprendizagem. As estratégias de
avaliação também deverão permitir avaliar as
necessidades específicas dos alunos com
deficiência autismo e os apoios necessários
para que possa se garantir a sua aprendizagem, com base nos objetivos educacionais,
mesmo que com adequações.
As escolas onde os pais estão mais presentes, participando, dando sugestões, cobrando, reclamando, melhoram a qualidade de ensino e os alunos se envolvem e aprendem mais.
Ressalta-se que nas reuniões bimestrais, os pais
devem conversar com o professor, trocar ideias
com outros pais, apontar problemas e soluções.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Essa pesquisa teve caráter bibliográfico e buscou fundamentação teórica sobre o
aluno autista na escola regular. Desta forma,
ao analisar as especificidades do trabalho
com autistas na escola regular se tornará necessário mudar metodologias e melhorar os
procedimentos para conseguir ter sucesso na
educação inclusiva e melhorar a socialização
e a aquisição de novas habilidades.
A pesquisa bibliográfica foi feita em
livros, internet e revistas científicas, tendo
como referencial teórico os autores: Mantoan
(2005) e Mazzota (1996) sobre o histórico da
inclusão, sua definição, as mudanças no currículo e no projeto, para atender as demandas
desta nova realidade; tratando também sobre
sua sintomatologia e especificidades.

A participação da família é de suma importância no movimento da inclusão, seja de forma
individualizada ou por meio de organizações,é
imprescindível a sua participação para que a
continuidade histórica da luta por sociedades
mais justas, para seus filhos, seja garantida.
É imprescindível que elas, as famílias busquem conhecer, participar, dando o exemplo
de cidadania, e servir, assim, como mais um
veículo por meio do qual seus filhos possam
aprender para ser (SANTOS, 1999, p. 78-79).
Embora esse panorama venha se modificando, é preciso que as famílias se percebam como partícipes na implantação de
procedimentos que proporcionem a inclusão
escolar de seus filhos no ensino regular e sua
participação ativa na sociedade.
É importante a direção incentivar a participação da comunidade, propiciando um
espaço em que questões voltadas às deficiências, dificuldades de aprendizagem e problemas de indisciplina possam ser estudadas
e debatidas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Escola inclusiva deve ter em seu projeto educativo a ideia de respeito à diversidade,
sendo definida como uma instituição social que tem por obrigação atender a todas as crianças sem exceção. É necessário que assumam e valorizem os seus conhecimentos e as suas
práticas, que considerem a diferença um desafio e uma oportunidade para a criação de novas
situações de aprendizagem e que se disponibilizem os recursos disponíveis.
A Inclusão não é uma tarefa fácil, mas é, sem dúvida, possível. Se a realidade enfrentada
é difícil, como salas lotadas e alunos indisciplinados, é necessário buscar formas para mudá-la.
A inclusão da criança autista no sistema educacional é desejável sob todos os aspectos.
Para que isso se torne realidade, é necessário vencer uma série de barreiras como a pedagógica, a administrativa e a arquitetônica.
Essa mudança deverá ser feita por meio da qualificação profissional, com a observância
dos valores culturais e acima de tudo pelo respeito às limitações das pessoas. É importante
também que a formação de professores os capacite para lidar com pessoas com deficiências,
distúrbios, transtornos, dificuldades, e mais que isso, saber diferenciá-los entre si.
A Educação Inclusiva é responsabilidade de todos os envolvidos com o processo educacional e desenvolvimento do aluno, incluindo aluno, família, professor, escola, apoio técnico,
comunidade, governo, etc.
Tornam-se necessárias, como formas de enfrentamento dos preconceitos e estereótipos
existentes no ambiente educacional, ações em políticas públicas voltadas à formação inicial
e continuada dos educadores, buscando uma educação que estimule as potencialidades de
seus alunos e que assegure o aprendizado dos alunos de inclusão nas escolas.
No caso específico da inclusão da criança autista é importante ressaltar que a educação
deve incluir a aprendizagem da habilidade social, linguagem, comunicação, comportamentos
adaptativos e redução de comportamentos problemáticos. Este processo de educação em
portadores de autismo deve envolver as famílias, professores, e outros profissionais envolvidos
no caso, além dos próprios portadores de autismo.
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CULTURA AFRO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: O objetivo deste artigo é estudar a cultura afro revisitando principalmente a aplicação
de conceitos na Educação Infantil. Seria oportuno o educador solicitar a leitura de uma obra que
aborda o tema. Sugere-se “Menina bonita do laço de fita” de Ana Maria Machado. Ademais,
se abordará os PCNs e das Diretrizes curriculares nacionais exibindo de que maneira podem
colaborar para que a cultura afro seja fonte de pesquisa e reverência na educação infantil.Com
isso, a pesquisa pretende trazer na temática desenvolvida possibilidades de diálogos com outras
disciplinas que possibilitaram os estudos e o que ele representa ao universo infantil.

Palavras-chave: Cultura; Afrodescendente; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

E

sta pesquisa busca conhecer e conhecer a cultura afro, tão pouco estudada em
sala de aula, muitas vezes reduzida à Antiguidade e aos Egípcios. Considerando
a imensurável participação do negro na cultura brasileira, este estudo versará não
somente e apenas a valorização da cultura, mas salientará a importância de aplicabilidade
de conteúdos integradores ao tema. Infelizmente, ainda que haja um esforço, o pouco que se
aprende na escola reduz o negro aos esteriótipos ligados à musicalidade e trabalhos braçais
o que descreve uma situação, sem alavancar a sua real importância na construção da História
em si.
Embasados no PCN, temas transversais: “Os preconceitos são julgamentos prévios, ou
seja, fazem as pessoas emitirem juízos de valor negativo sobre o que não conhecem. O estudo
das diferentes expressões culturais oferece a oportunidade de apreciá-las e respeitá-las.” O
que não confere à escola atual ser preconceituosa, ao mostrar por exemplo o desprezo por
alguma cultura, religião, raça ou época.
Os africanos colaboraram não só e tão somente como fonte de informação para os portugueses que com seu conhecimento sobre cultivo por exemplo. Com o conhecimento agrícola
e aprimoramento por eles por milênios, além das técnicas de mineração, que os principais
ciclos econômicos do Brasil se formaram. Esta história precisa ser revisitada e apreendida
pelos alunos de todas as redes de ensino.
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O QUE OS DOCUMENTOS
DIRECIONADOS À EDUCAÇÃO DIZEM
“Ninguém nasce odiando outra pessoa
pela cor de sua pele, por sua origem ou
ainda por sua religião.Para odiar, as pessoas precisam aprender; e, se podem
aprender a odiar, podem ser ensinadas a
amar” (Nelson Mandela).

As políticas públicas referentes à cultura
na Educação Infantil apresentam parâmetros
que norteiam e estabelecem a obrigatoriedade no estudo da cultura, seja ela qual for, e
que inclui o respeito à cultura afro.
Nas Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil, Resolução Número 5 de 17 de
dezembro de 2009 temos a seguinte informação:
Artigo terceiro: O currículo da Educação
Infantil é concebido como um conjunto de
práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os
conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover
o desenvolvimento integral de crianças de
0 a 5 anos de idade.

Cabe aos gestores, professores e orientadores de ensino tratarem de forma assertiva
esta questão, estabelecendo projetos integradores entre as disciplinas, conectando estes
saberes ao que a literatura diz a respeito, citando autores que corroboram com a articulação a que se pretende desenvolver.

O CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Ainda considerando o documento das
Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil, temos a concordância de que os projetos
podem ser elucidadores de uma prática que
reúne conscientização e conteúdo ao tema de
que se trata neste trabalho:
As propostas pedagógicas da Educação
Infantil deverão considerar que a criança,
centro de um planejamento curricular, é
sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que
vivencia, constrói sua identidade pessoal
e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra,
questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura.

Desta maneira, notamos ser bem possível se pensar em um projeto que envolva a
cultura negra e que possibilite aproximar os
alunos da riqueza cultural afro-brasileira, a fim
de estudar e aprofundar o estudo das raízes
culturais africanas.
É notável que se o estudo for realizado
na mais tenra idade, maiores serão as possibilidades de percepção e valoração da cultura
deste 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 aqui
propostas a fim de colocar em prática estas
propostas que constam nas diretrizes e que
constam nos PCNs, 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 para o Brasil.
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No que se refere a RCNEI – referencial curricular para a Educação Infantil, temos
também a referência da importância de se
estudar a cultura sob outros pontos de vista
que não seja tão e somente por meio de danças ou pratos típicos, sem desmerecer estas
competências, mas avançar neste estudo sob
outros olhares:
Acolher as diferentes culturas não pode
se limitar às comemorações festivas, a
eventuais apresentações de danças típicas ou à experimentação de pratos regionais. Estas iniciativas são interessantes e
desejáveis, mas não são suficientes para
lidar com a diversidade de valores e crenças.

É sob este olhar que os estudos contidos neste artigo diferenciam a identidade e alteridade do povo africano 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.

ANÁLISE – MENINA BONITA DO
CABELO DE FITA
A leitura é uma fonte inesgotável de prazer mas por incrível que pareça, a quase
totalidade, não sente esta sede.
Carlos Drummond de Andrade

A AUTORA
Ana Maria Machado é um dos maiores
nomes da literatura infanto-juvenil brasileira,
é formada em Letras pela Universidade do
Brasil e lecionou na Universidade Federal do
Rio de Janeiro ( UFRJ) e Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC RJ).
É a sexta ocupante da cadeira 1 da Academia Brasileira de Letras (ABL) que tem como
patrono o poeta Adelino Fontoura. Ganhou
seu primeiro prêmio em 1977 com História
meio ao contrário. Foi eleita em 24 de abril de
2003, na sucessão de Evandro Lins e Silva e
recebida em 9 de agosto de 2003 pelo acadêmico Tarcísio Padilha. Autora de mais de
20 livros de título infantil e mais de 14 títulos
adultos. Trabalhou como jornalista por mais
de 10 anos na Rádio Jornal do Brasil. Suas
obras são reconhecidas por conta de vários
prêmios - Prêmio Hans Christian Andersen,
Prêmio Jabuti de Literatura.

A OBRA
A obra Menina bonita do laço de fita é
considerada um clássico da literatura. A protagonista é uma menina negra que tem seus
cabelos trançados com fitinhas que tem como
admirador um coelhinho que tem grande paixão por ela. A faixa etária é indicativa de 6 a
8 anos.
Era uma vez uma menina linda, linda.
Os olhos dela pareciam duas azeitonas
pretas, daquelas bem brilhantes.
Os cabelos eram enroladinhos e bem negros, feito fiapos da noite.
A pele era escura e lustrosa, que nem
pelo da pantera-negra quando pula na
chuva (MACHADO, 1996).
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O texto é de 1996 e as palavras preta
e pretinha não sofriam críticas e nos anos
seguintes de sua publicação alguns comentários acerca desta questão foram mencionadas, falando-se inclusive em racismo. Porém, a tratativa que daremos neste trabalho
é acerca de um viés positivo que permitirá
pensar sobre temas como internalidade e
miscigenação racial. Um dos poucos livros
que trazem uma protagonista negra para a
leitura das crianças que logicamente é para
todas as crianças ( de todas as raças ) mas a
representatividade da cor é majestosamente
tratada no livro.
As ilustrações são belíssimas, obra do
chargista Claudius, gaúcho.Em uma das partes da história a menina é apreciada pelo coelho que branquinho quer ser negro como ela.
A menina respondia que para ser negra tinha
de cair na tinta preta, tomar muito café, comer
muita jabuticaba – inventava o quanto podia
e o coelho desejava mas não conseguia e
quando a mãe ouvia explicava que era arte
da avó que era preta. Mas ele segue a história
toda perguntando a menina: – Menina bonita
do laço de fita, qual é o teu segredo para ser
tão pretinha?
A representatividade da menina como
bailarina é também um dos símbolos que
toda menina aprecia. A autora certamente
pensou nestes detalhes para compor uma
história que agradasse ao público infantil.

ANÁLISE DA OBRA
Trazer a obra Menina bonita do laço de
fita para o público infantil permite o diálogo
entre vozes que por vezes se dispersam: a
voz da menina negra e a voz do coelho branco permitem a exibição de culturas e identidades no tratamento do tema cultura afro na
educação infantil.
Apesar da autora, em seu blog, não trazer
o tema de inspiração uma menina negra, mas
a filha da escritora que é branca, o tema revelador da obra evidencia os problemas histórico-sociais do Brasil. Fundamentado o teor desta
obra, trouxemos o crítico da literatura Antônio
Candido, renomeado para tratar do assunto:
A arte é social nos dois sentidos: depende da ação de fatores do meio, que se
exprimem na obra em graus diversos de
sublimação; e produz sobre os indivíduos
um efeito prático, modificando a sua conduta e concepção do mundo, ou reforçando neles sentimentos dos valores sociais
( CANDIDO, 2000, p.20).

Respeitosamente lembremos de escritores como Machado de Assis, um dos escritores mais famosos da literatura que era negro.
E a relação comparativa aqui se estabelece
ao pensarmos que a literatura aproxima este
diálogo e incentiva que o tema seja tratado
em sala de aula.
A discussão de igualdade racial é recorrente nas escolas e a obra de Ana Maria vem
alavancar esta discussão sob o ponto de vista
de que o resgate da cultura afro-brasileira é
emergente. A criança negra por vezes sofre
atos discriminatórios tanto na escola quanto
fora dela e este ambiente escolar propiciará
a valorização da cultura neste momento. Uma
parada no tempo para se reverenciar os costumes, cultura e colaborações trazidas pelo
negro no decorrer da história.
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O fato de o coelho querer o escurecimento nos remete à inversão do que costumeiramente ouvimos ou lemos. A menina e a
mãe estão à frente do coelho que de branco
quer ser negro. A obra, neste caso, inverte a
pirâmide social tão notadamente exibida nos
livros didáticos:
Era uma vez uma menina linda, linda.
Os olhos dela pareciam duas azeitonas pretas, daquelas bem brilhantes. Os cabelos
eram enroladinhos e bem negros, feito fiapos
da noite. A pele era escura e lustrosa, que
nem pelo da pantera-negra quando pula na
chuva (1996, p.3).
Notadamente, a descrição da menina
proposta na obra de Ana Maria vai de contramão ao que a sociedade doravante chama de
belo – o negro, aspecto de feiura ou de extrativismo, na obra é revelado como enaltecedor
e embelezador. Aproveitar-se desta imagem é
de fundamental importância pois é por meio
da escola e desta vivência que o aluno vai
reconhecer suas descendências diante dos
grupos dominados e oprimidos.

ANÁLISE DA OBRA – VISÃO
INTERDISCIPLINAR
ORIGEM DO LIVRO SEGUNDO A
AUTORA ANA MARIA MACHADO
“Este livro, para mim, é uma história que
surgiu a partir de uma brincadeira que eu fazia com minha filha recém-nascida de meu
segundo casamento. Seu pai, de ascendência
italiana, tem a pele muito mais clara do que
a minha e a do meu primeiro marido. Portanto, meus dois filhos mais velhos, Rodrigo e
Pedro, são mais morenos que Luísa. Quando
ela nasceu, ganhou um coelhinho branco de
pelúcia. Até uns dez meses de idade, Luísa
quase não tinha cabelo e eu costumava por
um lacinho de fita na cabeça dela quando íamos passear, para ficar com cara de menina.

Como era muito clarinha, eu brincava
com ela, provocando risadas com o coelhinho
que lhe fazia cócegas de leve na barriga, e perguntava (eu fazia uma voz engraçada): “Menina
bonita do laço de fita, qual o segredo para ser
tão branquinha?” E com outra voz, enquanto ela
estava rindo, eu e seus irmãos íamos responder
o que ia dando na telha: é porque caí no leite,
porque comi arroz demais, porque me pintei
com giz etc. No fim, outra voz, mais grossa dizia algo do tipo: “Não, nada disso, foi uma avó
italiana que deu carne e osso para ela. . .” Os
irmãos riam muito, ela ria, era divertido.
Um dia, ouvindo isso, o pai dela (que é
músico) disse que tínhamos quase pronta uma
canção com essa brincadeira, ou uma história,
e que eu devia escrever. Gostei da ideia, mas
achei que o tema de uma menina linda e loura,
ou da Branca de Neve, já estava gasto demais.
E nem tem nada a ver com a realidade do Brasil. Então a transformei numa pretinha, e fiz as
mudanças necessárias: a tinta preta, as jabuticabas, o café, o feijão preto etc.

O PAPEL DA LITERATURA INFANTIL
Neste cenário que estamos desenvolvendo a pesquisa notamos que ainda vivemos
em uma sociedade que não venceu a batalha
contra a discriminação e preconceito de pessoas afrodescendentes. Notamos que é no
cotidiano escolar que podemos mudar esta
visão e finalmente fazer com que as crianças
construam um conceito de que crianças na
condição de afrodescendente são crianças
como todas e merecem todo o respeito.
A obra “Menina bonita do laço de fita”
pode auxiliar nesta tarefa ao ponto de trazer reflexões e possíveis intervenções sobre
o tema que preocupa os educadores. Como
sequência didática, por exemplo, seria importante pensar no desenvolvimento do tema da
diversidade, não apenas como apresentação
aos alunos do que é a diversidade étnico-cultural brasileira, mas sim com o intuito de contribuir para que as crianças se apropriem de
valores que incluem o respeito a si mesmas e
ao outro, com a auto-estima do aluno negro.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste cenário em que a pesquisa foi desenvolvida notou-se que ainda vivemos em
uma sociedade que não venceu a batalha contra a discriminação e preconceito de pessoas
afrodescendentes. Notamos que é no cotidiano escolar que podemos mudar esta visão e
finalmente fazer com que as crianças construam um conceito de que crianças na condição
de afrodescendente são crianças como todas e merecem todo o respeito.
Este estudo pode auxiliar nesta tarefa ao ponto de trazer reflexões e possíveis intervenções sobre o tema que preocupa os educadores. Como sequência didática, por exemplo, seria
importante pensar no desenvolvimento do tema da diversidade, não apenas como apresentação aos alunos do que é a diversidade étnico-cultural brasileira, mas sim com o intuito de
contribuir para que as crianças se apropriem de valores que incluem o respeito a si mesmas
e ao outro, com a auto-estima do aluno negro.
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OS SABERES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: O objetivo deste estudo é direcionar um olhar cuidadoso sobre a educação infantil
acerca de seus fazeres e, sobretudo, do professor que promove uma educação emancipatória e
plena. Explicita como devem ser articulados os fazeres, a partir de componentes como: corpo e
movimento, música, artes visuais, linguagem oral e escrita, natureza e sociedade e conhecimentos
matemáticos. Para sua elaboração, a metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, fundamentada
em estudiosos renomados, como BARBOSA; HORN (2008), FREIRE (2006), KRAMER (2003)
entre outros. A escolha por este tema justifica-se pela efetiva organização de rotina e inclusão da
pedagogia de projetos em prol de uma aprendizagem significativa garantindo o direito de ampliar
sua perspectiva de mundo. Constatou-se que os primeiros anos de vida são anos verdadeiramente
de educação, segundo as teorias que estudam o desenvolvimento infantil, a construção da
inteligência e a aquisição da aprendizagem, bem como a aquisição de habilidades, de valores e
das atitudes são desenvolvidas nesta fase, e servem para toda a vida.

Palavras-chave: Educação Infantil; Escola;Currículo; Criança.
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INTRODUÇÃO

A

Educação infantil passou por grandes transformações nos últimos tempos. O percurso de conquista de uma nova identidade para os centros de Educação Infantil
foi paulatino e complexo. Durante esse transcurso surge uma nova concepção de
criança, totalmente divergente da visão tradicional. Se por séculos a criança era considerada
como um sujeito sem importância, perto da invisibilidade, atualmente ela é vista em todas as
suas características, com identidade pessoal e histórica.
Essas modificações originaram a novas demandas sociais e econômicas, articulando
à criança uma função de utilidade futura, esta começou a ser reconhecida, portanto o seu
atendimento teve que acompanhar as diretrizes da história. Assim sendo, a Educação Infantil
passou de um paradigma assistencialista a uma concepção pedagógica análoga ao cuidar,
promovendo o atendimento da criança com aspecto integral, cujas características psicológicas,
emocionais, cognitivas, físicas precisam ser reconhecidas e respeitadas.
Com vistas ao enorme caráter assistencial e filantrópico que foi padrão das atividades
dos primeiros centros destinados a atender a infância no Brasil, para tanto se faz necessário
discorrer sobre os principais fatos históricos que percorreram seu processo de criar e discutir
a conduta política diante à problemática da educação da infância.
A partir das questões postas e diante de uma proposta de mudança no cotidiano escolar
e nas competências a serem desenvolvidas pelas crianças com a mediação das professoras,
as hipóteses levantadas sobre as problemáticas citadas anteriormente são: O que vem a ser
um currículo que considere as especificidades dos bebês e das crianças pequenas? Qual o
papel do professor na Educação Infantil? E sua função mediadora e articuladora para garantir
o protagonismo infantil?
O principal objetivo deste artigo é apresentar um panorama completo com concepções
e práticas educacionais, que valorizem a criação e implementação dos centros de Educação
Infantil.
As intencionalidades da Educação Infantil devem ser concernentes ao desenvolvimento
da criança, não somente o físico e cognitivo. Assim esta pesquisa se justifica, pois pesquisaremos todo desenvolvimento acontecido na legislação brasileira para que se formasse a
consciência crítica objetivando a autonomia da criança.
Sabemos que no princípio da vida possuímos a capacidade de produção de todos os
tipos de conhecimentos, dependendo do contexto em que seremos inseridos, sendo assim
perceptível que as crianças têm a capacidade de construir a aprendizagem por meio do brincar, ao criar e imaginar situações de representações simbólicas entre o mundo real e o mundo
a ser construído, baseadas em suas expectativas e anseios.
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O BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL
O brincar favorece o aprendizado, pois
é brincando que o ser humano se torna apto
a viver numa ordem social e num mundo culturalmente simbólico, sendo também o mais
completo dos processos educativos, pois influencia o intelecto, o emocional e o corpo
da criança. Brincando ela adquire conceitos
novos, tem crescimento saudável e adquire
informações.
Essas descobertas oportunizam com
que a criança adquira inúmeras competências que enriquecem o desenvolvimento e a
interação social. A brincadeira também ajuda
a desenvolver o espírito de cooperação, liderança, competição e os limites. É o momento
para compreender o mundo à sua volta, através das regras, que nem sempre vencem, são
habilidades que irão fazer parte delas pelo
resto de suas vidas.
Nesse momento a criança passa a dar
significados diferentes aos objetos/ brinquedos, e um simples objeto de pau pode passar a ser uma bengala ou uma boneca que
se embala. A brincadeira e o faz de conta
também são meios de a criança desenvolver
a linguagem. Imaginando, ela se comunica,
constrói histórias e expressa vontades.
Sendo assim, o desenvolvimento da
criança acontece quando a mesma participa
ativamente de aulas lúdicas e torna-se sujeito
da aprendizagem, conseguindo obter interação social, aprendendo os valores essenciais
como empatia, amizade e autoestima que ficarão para toda vida. Nesta fase, as experiências cotidianas, é que mais importa para as
crianças, e o brinquedo ou a brincadeira pode
servir como uma fuga, uma forma de sentir-se
segura, longe de coisas que não gosta de ver,
fazer ou estar por perto.

É fundamental que se assegure à criança
o tempo e os espaços para que o caráter lúdico do lazer seja vivenciado com
intensidade capaz de formar a base sólida para a criatividade e a participação
cultural e, sobretudo para o exercício do
prazer de viver, e viver, como diz a canção
[...] como se fora brincadeira de roda [...]
(MARCELINO, 1996, p. 38).

Dessa forma, o brincar é uma ação que
se une a imaginação, criatividade e realidade.
É através dela que as interações acontecem
servindo como meio de aprendizagem dos
conceitos cognitivos. Por tanto, é uma atividade criada para divertir e por isso é uma
experiência de vida.
Assim, compreende-se que o brincar
ajuda no desempenho da aprendizagem, oferece momentos fantásticos e divertidos além
de colaborar na interação com outras crianças e adultos, as quais acrescentam seu conhecimento. A BNCC afirma que “ao observar
as interações e a brincadeira entre as crianças e delas com os adultos, é possível identificar, por exemplo, a expressão dos afetos,
a mediação das frustrações, a resolução de
conflitos e a regulação das emoções” (BRASIL, 2018, p.35).
O brincar é um aspecto tão relevante na
vida das crianças, é tão impactante no desenvolvimento integral que um ciclo de vida em
que esta prática esteja ausente, pode acarretar diversos problemas, incluindo transtornos
emocionais e do desenvolvimento, quando se
concebe o brincar como atividade principal
das crianças, uma atividade que é realizada
independente da cultura, e com as mudanças
históricas sobre as concepções e importância
do brincar, um ambiente em que essa atividade seja privada e não ofertada de modo
regular, é bem prejudicial ao desenvolvimento
integral (CARLOS ET al., 2017).

Assim, quando se pensa em proporcionar um ambiente educativo com jogos e brincadeiras, Marcelino (2006) aponta:
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Sabe-se que o universo infantil e os
brinquedos se apresentam como elementos
indissociáveis, proporcionando às crianças a
possibilidade de interação utilizando a imaginação, criando e recriando histórias. Outro
foco a ser analisado é o acompanhamento
dos educadores nas habilidades desenvolvidas através do brincar. Assim como nas descobertas de algumas dificuldades apresentadas no transcurso do desenvolvimento infantil.
A criança só será capaz de transformar
e se descobrir como sujeito ativo, tendo uma
educação pautada no prazer de aprender
brincando. Os educadores que dão destaque
ao brincar espontâneo no planejamento consideram-no um facilitador da autonomia, da
criatividade, da experimentação, da pesquisa e de aprendizagens significativas (FRIEDMAN, 2012. p. 47).
Assim sendo, o brincar precisa ser prazeroso, e por ser assim, deve ser espontâneo,
pois faz parte do cotidiano das crianças. Nos
diferentes espaços em que vivem, elas aprendem, criam, recriam conceitos sobre determinadas coisas, pois é através da interação
com o outro que as diversas formas de aprendizagem acontecem. Ao brincar a criança vai
percebendo o que pode e o que não pode,
a partir das descobertas de suas diferentes
dimensões.
Ao construir histórias, as crianças expressam vontades, reforçando sua identidade.
O faz de conta promove o encontro entre um
mundo imaginário e o mundo em que vive,
propiciando a ela a oportunidade de ser protagonista das suas próprias ações, por exemplo, ao experimentar papéis, criar novos temas para seus jogos, resolver seus conflitos
e aprender a dominar as regras. Dessa forma,
compreende o mundo que a cerca, contribuindo para a construção do seu processo de
subjetividade, autonomia e socialização.

O ESPAÇO DO BRINCAR NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Quando se trata de espaço, diversos
autores convergem na necessidade de escolher um lugar que seja calmo e que não ofereça acesso para passagem de outras pessoas,
para que as crianças possam visualizar uma
às outras,
Assim, precisa ser em um local livre de
circulação de pessoas e interrupções. Parece difícil projetar algo assim em uma
escola, mas isto é possível. Muitas vezes
o refeitório, a biblioteca, ou mesmo um
outro espaço de uso coletivo, pode ser
uma boa alternativa para a organização
das brincadeiras (FOCHI, 2018, p.88).

Em concordância ZABALZA (2007),
ressalta que o espaço físico e social é fundamental para o desenvolvimento das crianças,
ajudando a estruturar as funções motoras,
sensoriais, simbólicas, lúdicas e relacionadas.
Espaços educativos não podem ser todos
iguais, o mundo é cheio de contraste e de
tensões, sendo importante a criança aprender
a lidar com isso.
Os espaços precisam ser organizados
a fim de receber a criança e a mesma possa
sentir-se acolhida, incluída. Os recursos precisam atender as demandas de cada instituição
de educação infantil. O profissional da educação infantil deve atualizar-se sempre fazendo
e/ou participando de formações continuadas
para que possam preparar-se dia a dia com o
objetivo de intervir de forma crítica, consciente e significativa na vida das crianças que lhe
são confiadas ano a ano,
É importante que as salas de atividades
para as crianças mais pequenas, combinem, primeiramente, a amplitude com a
intimidade, ou seja, possuam dimensões
suficientes para que as crianças que se deslocam, possam movimentar-se livremente
e aquelas que ainda não o fazem possam
permanecer em cantos acolhedores e tranquilos (ARAÚJO apud FOCHI, 2018, p.53).
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Segundo Fortuna (2004), é difícil para
as professoras e os professores da Educação Infantil incluir a brincadeira na rotina sem
incorrer na didatização ou no abandono por
completo. É comum encontrarmos a didatização da brincadeira na sala de atividades
e o brincar sem a intervenção/mediação do
adulto nas áreas externas da instituição, como
pátio e parque. Outro problema refere-se aos
tempos do brincar: geralmente, as crianças
brincam nos intervalos das atividades dirigidas, no recreio ou no “dia do brinquedo”.
Portanto, é papel da instituição de educação Infantil fornecer condições para esse
desenvolvimento, sendo necessária que as
atividades sejam devidamente planejadas,
com intenção e contextos significativos a fim
de possibilitar que a criança tenha prazer em
executá-las, deve ser entrelaçado práticas entre o Cuidar, Educar e Brincar constantemente
a fim de que a criança possa fortalecer vínculos afetivos, sentir segura e acolhida nos
momentos do cuidado, mas que ao mesmo
tempo possa ser instigada a adquirir novas
aprendizagens, ou ainda que o momento de
aprendizagem possa ocorrer de modo espontâneo e prazeroso sendo direcionadas por
meio de brincadeiras, vivenciando experiências significativas e condizentes com sua faixa
etária (OLIVEIRA, 2002).
O professor deve buscar uma atitude
crítica perante os alunos conhecendo seus
limites e possibilidades, respeitando suas
especificidades, o ritmo, as necessidades e
possibilidades de cada criança, nas diferentes faixas etárias. Quanto às dificuldades e
dúvidas encontradas deve enfrentar os problemas, pedindo auxílio a seus colegas e à
equipe pedagógica quando necessário, verificando se suas propostas estão sendo visivelmente entendidas pelos alunos, pois isso
ajuda na organização da atividade proposta
(BARBOSA, 2006).

Para isso é preciso que o professor tenha segurança e autoridade desde o maior
até o menor acontecimento. Os profissionais
da Educação Infantil sabem que a atividade
favorita das crianças no recreio são os jogos,
por ser uma atividade espontânea e satisfatória, bem como necessitam uma justificativa
para seu uso na sala de aula.

O PROFESSOR, OS SABERES E OS
FAZERES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
O professor de educação infantil precisa estar em constante interação com outras
pessoas, na troca de experiências e informações, na execução de suas atividades, para
que juntos possam conquistar intencionalidades concernentes à sua prática e o desenvolvimento da criança no processo de ensino
aprendizagem.
Quando não acontecer o aproveitamento dos objetivos esperados, é preciso que estabeleça a práxis reflexiva, com uma retomada dos conteúdos e recursos pedagógicos
voltados para o desenvolvimento do sujeito
para uma compreensão melhor. Diante disso,
como discute FREIRE:
[...] na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da
reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de
ontem que se pode melhorar a próxima
prática [...] (FREIRE, 2006, p.43-44).

Faz-se necessário o conhecimento e o
respeito das diversidades multiculturais da
criança, pois elas são advindas inicialmente de outro lócus educacional como família,
a sociedade com experiência, traz consigo
conhecimentos, habilidades e capacidades
adquiridas culturalmente em seu meio,
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É preciso que a educação esteja - em seu
conteúdo, em seus programas e em seus
métodos - adaptada ao fim que se persegue: permitir ao homem chegar a ser sujeito, construir-se como pessoa, transformar o mundo, estabelecer com os outros
homens relações de reciprocidade, fazer
a cultura e a história [...] uma educação
que liberte, que não adapte, domestique
ou subjugue (FREIRE, 2006, p. 45).

Dessa forma, a escola precisa ter a visão da criança como um ser ativo que necessita de estímulos para seu desenvolvimento,
a sua formação ocorre no ambiente familiar,
ou na sociedade implicando suas primeiras
experiências cognitivas, e o brincar possibilita
a concretização das aprendizagens desenvolvendo assim várias capacidades e habilidades direcionadas como métodos e recursos
pedagógicos na sala de aula pelo professor
que faz essa mediação entre a criança e o
seu meio, baseando na sua realidade em que
convive e de conhecimentos prévios.
A brincadeira possibilita à criança a expectativa de construir uma identidade autônoma, cooperativa e criativa. A criança que
brinca penetra no mundo do trabalho, da cultura e da afetividade por intermédio da representação e da experimentação.
O professor de Educação Infantil convive continuamente com o desenvolvimento
integral da criança que é um ser naturalmente
verdadeiro, dessa forma o professor deve-se
aproximar seu trabalho de maneira verdadeira, pois a criança reflete as ações do professor idealizando muitas vezes como um espelho para ele ou um exemplo a seguir. Existem
muito mais que mediação de conhecimentos,
informações e estímulos ao desempenho das
capacidades e habilidades, mas também existe uma relação de afeto e acolhimento que
permite a expressão do seu eu e do mundo
ao redor (SILLER, R. R.; CÔCO, 2008).

É percebido no trabalho com a Educação Infantil o envolvimento e engajamento
com o ser humano, deixando em evidências
o empenho, determinação, amor pelo que faz,
compreendendo a importância do papel professor no processo de construção e desenvolvimento da criança nos aspectos motor, físico, cognitivo, afetivo e dentre outros a serem
desempenhados no ambiente da instituição
Infantil.
Porque na educação infantil está envolvida a educação, o estímulo do desenvolvimento das capacidades e aprendizagens,
cuidados com a higiene e saúde visando o
bem-estar da criança e o brincar que é umas
das coisas que as crianças mais gostam de
fazer, dessa forma unindo as brincadeiras
aos exercícios e desenvolvimentos das capacidades e habilidades. Portanto, é importante
valorizar a formação continuada do profissional intencionando os aprimoramentos da sua
prática para a melhor a qualidade do processo de Ensino aprendizagem para alcançar os
objetivos almejados e planejamento de atividades a serem desempenhadas.
O corpo é explorado pela criança desde
seus primeiros meses de vida. Ele é o verdadeiro órgão da aprendizagem e a estrutura
que serve de suporte para a aprendizagem. É
o responsável pela captação das informações
e pelo registo delas, pois todo o aprendizado
passa por ele.
Portanto, o movimento é utilizado pela
criança como uma linguagem, tanto para agir
com o meio físico como para se comunicar
com as pessoas. Por isso, a escola deve criar
situações favoráveis para que a criança se
desenvolva de tal forma que amplie os conhecimentos sobre si mesma, explore o ambiente
físico e social e supere desafios.
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A dimensão subjetiva do movimento
deve ser contemplada e acolhida em todas as
situações do dia a dia na instituição de educação infantil, possibilitando que as crianças
utilizem gestos, posturas e ritmos, para se expressar e se comunicar. Além disso, é possível criar intencionalmente oportunidades para
que as crianças se apropriem dos significados
expressivos do movimento. As escolas de educação infantil devem assegurar e valorizar em
seu cotidiano, jogos motores e brincadeiras
que contemplem a progressiva coordenação
dos movimentos e o equilíbrio das crianças.
Os jogos motores de regras trazem também a
oportunidade de aprendizagens sociais, pois
ao jogar as crianças aprendem a competir, a
colaborar umas com as outras, a combinar e
a respeitar regras (BRASIL, 2018).
Assim, pensar o corpo e movimento na
educação infantil é considerar que esta é a
maneira que a criança aprende e se relaciona com o mundo a sua volta, bem como o
modo como se apropria e ressignifica a cultura na qual está inserida. Comunicar corporalmente sentimentos, emoções e representações no reconto oral de histórias, em danças,
dramatizações, nos momentos de banho e
demais cuidados pessoais e nas mais variadas atividades. Devem ainda conhecer-se e
reconhecer capacidades físicas, sensações e
necessidades, elencando e valorizando suas
características pessoais e corporais e as das
outras crianças e adultos (BRASIL, 2018).
A arte desempenha um papel relevante
na formação humana. A escola enquanto espaço educativo, muitas vezes, tem sido o único lugar para essa formação, sobretudo, nas
comunidades economicamente mais desfavorecidas. Esse cenário, se potencializado, contribui para a sistematização do conhecimento
em arte, desde que o ensino de Arte, por
meio de seus conteúdos e metodologias, crie
condições para que essa disciplina se torne
um instrumento de reflexão sobre a realidade
para compreender e conhecer o meio em que
está situado (BARBOSA; HORN, 2008).

Neste sentido, não apenas reproduz o
que percebe, mas cria outros sentidos, usa
a imaginação para preencher os vazios de
sua leitura de mundo, articulando significados próprios para o que observa e percebe.
Interage com manifestações artísticas, estéticas e comunicativas do ambiente e, nessa
interação, entra em contato com o contexto
social e cultural que permeia a estruturação
do senso estético.
Precisa-se considerar que é apenas
nessa etapa da vida que se desencadeiam as
primeiras experiências das crianças em dialogar com os outros, consigo e com o mundo.
Nessa fase, a imaginação está em pleno desenvolvimento, a possibilidade de imaginar,
que nos caracteriza como seres humanos,
começa a se solidificar nos nossos primeiros
anos de vida (BORGES, 2004).
O processo de aprendizagem por meio
da arte auxilia a criança na alfabetização estética, ou seja, possibilita a leitura do mundo
que a cerca, auxiliando no desenvolvimento
da crítica no estudo das condições e dos
efeitos da criação, estando sempre ligado à
imaginação e à criatividade. Sendo a Arte a
linguagem dos sentimentos e das emoções,
podemos empregá-la para conduzir o educando à experiência de sentimentos e emoções,
além do conhecimento elaborado pela humanidade (BRASIL, 2018).
A arte na educação tem o papel de assegurar a aprendizagem procurando acompanhar o desenvolvimento natural do sujeito,
não apenas no que se concerne às características intelectuais, mas relacionando, também,
os sociais, perceptivos, físicos, emocionais e
psicológicos. A educação se fundamenta, ainda, em “[...] distintas abordagens de ensino
para desenvolver de maneira livre e dúctil, a
sensibilidade e a conscientização de todos os
sentidos (visão, olfato, audição, paladar, tátil),
promovendo assim uma interação do sujeito”
(FERRAZ; FUSARI, 2009, p.37).
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A linguagem oral permite a comunicação de concepções, pensamentos e intencionalidades de diversos caracteres, influenciando o outro e firmando relações interpessoais.
Seu aprendizado cumpre-se dentro de um
contexto. As palavras só possuem sentido em
assertivas e textos que significam e são significados por circunstâncias. A linguagem não
se relaciona apenas com vocabulário, lista de
palavras ou sentenças. É baseada no diálogo
que a comunicação acontece.
BORGES (2004) aborda que a criança
apresenta desde o início de sua relação ou
contato com a escrita, interesse em compreender o seu funcionamento e em situações
em que a leitura e a escrita são utilizadas
como instrumentos de interação, a criança
percebe como se dá a linguagem escrita.
Dessa forma, a autora deixa explícito que, a
principal contribuição da educação infantil
nesse processo, é fazer com que a criança
se interesse pela leitura e pela escrita, que
ela queira aprender a ler e escrever e, sentindo-se capaz de fazê-lo. Tal interesse surge
através da convivência e interação com a cultura escrita.
Segundo Arena (2010) a literatura infantil sempre acompanha a cultura do momento
de cada época. Por esta associação pode
se dizer que quando o professor lê para suas
crianças ele está contando histórias e leituras
culturais. A leitura nunca se afasta da cultura,
por este motivo cabe ao educador mostrar
para as crianças esta relação, pois quanto
mais sentido o mesmo mostrar para criança,
ela relacionou com o seu cotidiano.
Vivemos em um mundo cada vez mais
centrado na escrita. Sendo assim, a criança
convive com esse tipo de linguagem desde
cedo. Entendemos que na Educação Infantil,
trabalhar com a escrita não deve significar,
de modo exclusivo, alfabetizar, mas sim proporcionar à criança formas expressivas de
contato com o escrito por meio do acesso

a diferentes gêneros textuais, leitura mediada de livros literários, contação de histórias,
vivenciando práticas de leitura e escrita que
promovam a percepção das relações entre
o falar e o escrever, de modo a favorecer a
atribuição de significados para os textos presentes no cotidiano escolar, e não apenas
realizando atividades escritas desconectadas
do universo infantil (OLIVEIRA, 2002).
O eixo que condiz com a temática natureza e sociedade concerne ao mundo físico
e social. Ainda que não possuam nenhum
conhecimento empírico sobre a ciência, como
conhecimentos prévios, a criança já consegue
explicar de maneira lúcida os fenômenos naturais - como a diferença entre o dia e a noite,
por exemplo - e da sociedade em que vivem.
Atividades de exploração dos espaços, do
ambiente e as investigações sobre diferentes
temas da natureza e da cultura são imprescindíveis para que os pequenos sejam educados
para a curiosidade (BRASIL, 2018).
Na educação infantil o pensamento começa a coincidir com as evidências. Isso designa que alguns conhecimentos do cotidiano
levam os educandos a construir estruturas de
percepção que os ajudam a antecipar o que
é natural que ocorra em várias situações da
rotina. Aos poucos, a criança passa a identificar a distribuição usual de alguns objetos no
espaço e também a sucessão temporal que
caracteriza essas situações.
Há teóricos que discorrem sobre os benefícios que a rotina faz na vida da criança,
uma vez que são fundamentais para dar segurança, é importante oferecer a elas situações
de sondagem e investigações mediadas pelo
professor, que permitam o protagonismo de
todos. Desenvolvendo assim novos conhecimentos sobre o mundo, que ultrapassam os
hábitos aprendidos nas atividades do eixo de
identidade e autonomia.
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Em síntese, é importante estimular a
Vivência e a interação com os espaços e os
objetos, sozinhos e sob a sua orientação.
Responder às perguntas com clareza e fustigar os momentos de pesquisa, com a elaboração de resoluções de situação problema,
que possam ser resolvidos. Atividades de
misturas e análise de objetos são muito bem
vindas, assim como a convivência em diferentes espaços, observando as características
de plantas e de animais. Também é no eixo
natureza e sociedade que se desenvolvem
noções de respeito e valorização da diversidade étnica e cultural (BRASIL, 2018).
A matemática está presente diariamente em nosso cotidiano e com a criança não
poderia ser diferente, por exemplo, enquanto
a criança brinca, ela usa a matemática para
medir distância, para diferenciar o pesado
do leve, ela desenvolve conceitos espaciais
como cima e embaixo, fora e dentro, frente e
atrás, etc. Ela deve ser ensinada às crianças
como um meio de interpretação das coisas
que nos rodeiam diariamente, assim formando pessoas conscientes para a cidadania e
a criatividade e não somente como memorização (SMOLE, 2000).
O professor de Educação Infantil, enquanto promotor da linguagem matemática
deve ter em mente que os jogos e as brincadeiras são grandes aliados na sua caminhada de inserção da criança neste mundo
de números, sem esquecer também, que a
matemática é maior que apenas números,
são quantidade, é tempo, e que a utilização
dos jogos é atrativa à criança e interdisciplinar, pois une várias aprendizagens (BRASIL,
2018).

A função do adulto é fazer a seleção e
planejamento das vivências de aprendizagem
que se moldem às necessidades das crianças, com propostas adequadas, auxiliando as
crianças em suas buscas, problematizando,
imaginando, experimentando ou descobrindo
e refletir junto para atribuir sentido matemático
às experiências vividas.
Sendo assim, na Educação Infantil, o
trabalho com noções matemáticas deve atender, por um lado, às necessidades da própria
criança de construir conhecimentos que nos
incitam os mais variados domínios do pensamento e, por outro, precisa corresponder a
uma necessidade social, isto é, o aprendizado para a vida, participar e compreender um
mundo que exige diferentes conhecimentos e
habilidades (SMOLE, 2000).
Assim, respeitando o mundo infantil que
constitui o imaginário da criança, ela será estimulada desde cedo ao raciocínio lógico,
desenvolvendo, por exemplo, sua inteligência
gradativamente e de forma mais acentuada,
bastando para isso que haja bons professores para formar bons “matemáticos mirins”.
Todas essas potencialidades podem ser desenvolvidas através da educação, que cada
dia mais toma para si a formação de um povo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Há muito tempo que a criança deixou de ser considerada um indivíduo que não tem
autonomia, aquele que não tem fala, não tem voz. Hodiernamente, após diversos estudos,
o papel social da criança tomou um grande espaço no cenário educacional. Pesquisadores
enfatizam que somente com a construção de novas práticas educativas, cuja criança seja
protagonista de sua própria história, é dar voz a ela para que mostre aos adultos o mundo a
partir de seu olhar.
Diante dessa conquista do reconhecimento da Educação Infantil pela Constituição Federal, de que a criança é um sujeito de direitos e deveres, novos avanços começaram a ser
alcançados e promulgados. Com base nesta perspectiva surgiu o Estatuto da Criança e do
Adolescente, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o Referencial Curricular Nacional da
Educação Infantil.
Porém, ainda há muitas problemáticas na legislação e também no que tange à pedagogia a serem superados, no entanto se faz necessário vencer os desafios da ideia assistencialista e ampliar a visão da criança para além dos aspectos dos cuidados, uma vez que a
mesma deve estar pautada tanto no cuidar e principalmente no educar de maneira integradora.
O contexto histórico da educação escolar foi configurado a partir das intencionalidades
e concepções adultas concernentes às crianças. A escola cumpre o papel de compartilhar a
cultura produzida por todos, mas, em uma sociedade elitista, machista, racista e adultocêntrica
a produção cultural dos grupos dominados: mulheres, não brancos e crianças, é incógnita não tem voz.
Nesse contexto, um novo conceito educativo que priorize o protagonismo infantil, precisa
promover essa produção cultural que é realizada por esses grupos dominados, inclusive as
crianças. A ação educativa precisa ser tangível, efetiva e deixar de configurar apenas o campo
teórico dos ideais educativos de uma nova sociedade.
A idealização de uma identidade própria para a Educação Infantil requisita acessibilidade
para um olhar curioso e fascinado que a criança tem sobre o mundo. Demanda um esforço
para vencer os preconceitos existentes, as degeneradas relações de poder que diminuem o
ser. Enfim, exige que sejam colocados em prática os ideais de construção de uma nova sociedade mais justa e igualitária, pois o ato de educar é ação, envolvimento, comprometimento,
ou seja, não se educa com discursos, não se educa sem atitudes concretas.
As instituições de Educação Infantil mudaram legalmente suas concepções, porém o
envolvimento de toda estrutura de um centro de educação infantil, desde a formação dos
professores até os espaços e materiais disponibilizados, é que realmente fazem da instituição um espaço pedagógico. Assim como a formação dos educadores que trabalham com
as crianças de zero a cinco anos, o espaço, os materiais, a disponibilidade de auxiliares de
ensino, a participação de todos na construção do projeto político pedagógico, uma concepção
de educação atenta ao tempo das crianças, o desenvolvimento de projetos pensados para
os pequenos e o respeito aos direitos das crianças também são características fundamentais
para uma instituição infantil com concepções pedagógicas.
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Avaliação da Aprendizagem no Ensino

RESUMO: Analisando os processos de avaliação realizado nas séries iniciais do Ensino Fundamental
novos desafios são postos para a educação, sendo de suma importância pensar nos modelos que
são usados pelos docentes atualmente. Através de pesquisas bibliográficas de natureza descritiva
e abordagem qualitativa, artigos científicos, conteúdos de livros que nortearam a construção dos
resultados. Sendo analisadas no desenvolvimento do artigo a avaliação da aprendizagem no
ensino, a auto avaliação do educador e avaliação participativa, onde o avaliador cumpre o papel
de mediador no engajamento direto e ativo, promovendo um relacionamento mais significativo e
compreensível. Considerando que se o objetivo geral foi atingido e confirmando a hipótese de
que há uma diversidade de instrumentos utilizados pelos professores e pela escola para realizar
uma avaliação, configurando uma forma de estabelecer níveis de aprendizagem, moldando o
ensino as normas de cada Unidade Escolar e deferindo os melhores e os piores. Os parâmetros
e critérios têm distanciado o sentido de uma aprendizagem efetiva, construtiva, crítica, criativa e
democrática.

Palavras-chave: Avaliação; Competências; Objetivos; Escola.
30 - ABRIL/ 2022 - Educar FCE

85

Revista Educar FCE - 53 ª Edição - 30 - Abril/ 2022

INTRODUÇÃO

O

Sistema Educacional em nosso país abrange um grande número de diversidades,
portanto complexa, englobando instituições governamentais, como o Ministério
da Educação, Ministérios da Fazenda, da Saúde, de Transportes entre outros,
Secretarias Municipais, Redes de escolas e Universidades, neste contexto de complexidade
ainda existem os fatores externos como segurança, posição sócio econômica que afetam
diretamente o desempenho dos alunos.
Essas diversidades refletem nas relações existentes na escola, levando o indivíduo questionar suas condições, pois o aprendizado não surge somente das informações transmitidas
pelos professores, mas é resultado de um ser que é capaz de construir suas concepções de
ser humano, na busca de satisfazer suas necessidades em diversas circunstâncias e em ser
reconhecido na sociedade.
Uma considerável quantidade de pesquisas têm explorado a natureza complexa dos
sistemas educacionais, bem como a avaliação de aprendizagem no ensino. Analisando os
processos de avaliação realizado nas séries iniciais do Ensino Fundamental novos desafios
são postos para a Educação, sendo de suma importância pensar nos modelos que são usados pelos docentes atualmente.
Através de pesquisas bibliográficas de natureza descritiva e abordagem qualitativa, artigos científicos, conteúdos de livros que nortearam a construção dos resultados. Sendo analisadas no desenvolvimento do artigo a avaliação da aprendizagem no ensino, a auto avaliação
do educador e a avaliação participativa, onde o avaliador cumpre o papel de mediador no
engajamento direto e ativo, promovendo um relacionamento mais significativo e compreensível.
Considerando que se o objetivo geral foi atingido e confirmando a hipótese de que há
uma diversidade de instrumentos utilizados pelos professores e pela escola para realizar uma
avaliação, configurando uma forma de estabelecer níveis de aprendizagem, moldando o ensino
as normas de cada Unidade Escolar e deferindo os melhores e os piores.
Os parâmetros e critérios têm distanciado o sentido de uma aprendizagem efetiva,
construtiva, crítica, criativa e democrática. Partindo desses pressupostos é que se inicia a
investigação com a seguinte problemática: que relação existe entre ações de planejamento
da avaliação escolar com a melhoria do rendimento educacional do aluno?
Dessa forma justifica-se a pretensão de refletir sobre os processos que envolvem o
planejamento avaliativo como um momento de aprendizagem, uma forma que o professor
utiliza para mediar o conhecimento e não um fim., não se limitando apenas para notas, mas o
caminho que o aluno percorre e supera suas dificuldades e altera o caminho se necessário.
O objetivo do artigo foi analisar os processos de planejamento avaliativo realizado nas
séries iniciais do Ensino Fundamental, ressaltando a análise da avaliação da aprendizagem no
ensino; descrever a importância da auto avaliação para o educador e compreender a adoção
da avaliação participativa por objetivos na realidade educacional do Ensino Fundamental.
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SOBRE A AVALIAÇÃO DA
APRENDIZAGEM NO ENSINO
Nesta pesquisa foram analisados alguns artigos, documentários, teses e outros
trabalhos científicos que discutem e apresentam reflexões, sugestões que podem contribuir para uma maior compreensão da temática apresentada neste artigo apontando
considerações relevantes de pensadores que
marcaram a história da educação como, Soeiro e Aveline (1982), Garcia (2001), kraemer
(2005), Vianna (2005), Camilloni (1997),
Para começar o conceito de Avaliação
está relacionado com a ação e o efeito de avaliar, que é um verbo, cuja etimologia se deve
ao francês é valor e que permite assinalar, estimar, apreciar ou calcular o valor de algo.
De acordo com a época e o modelo de
sociedade, a avaliação então tem sua trajetória desde os tempos mais remotos. Alguns
autores como Soeiro e Aveline,1982) expuseram como origem métodos avaliativos as atividades que os primeiros grupos humanos realizavam, para que através destas avaliações
em rituais o jovem indígena estaria pronto ou
não para se tornar um adulto.
Práticas remontam a 360 a. C, considerado como sistema de critérios usado também pelos chineses e gregos habilitando indivíduos para determinado trabalho, era uma
possibilidade de todos os cidadãos alcançar
cargos de prestígios e poder. Desde os primórdios as formas de avaliar, imposta pelo
modelo de cultura da sociedade, com o objetivo de preparar e selecionar os melhores
para exercer os cargos, acontecia de maneira
inconsciente nos anos de 2200 a. C (SOEIRO; AVELINE,1982).
Na Grécia, Sócrates aconselhava uma
auto avaliação, “conhece-te a ti mesmo”
como forma para chegar à verdade. Assim
esse pensamento filosófico se tornou uma
forma de exame, uma ação de autoavaliação

de extrema importância, que se adequa no
momento presente para a efetividade do processo ensino-aprendizagem.
Outro aspecto importante a trajetória da
avaliação DEPRESBITERIS (1999, p.113) relata que em” [...] 2005 a.C o Imperador Chinês
Shen fazia uma avaliação a cada três anos
com seus oficiais com o objetivo de promovê-los ou demiti-los, principalmente para ter a
garantia de homens capacitados e treinados
em defesa do estado”.
Outro importante exemplo de como a
avaliação era desenvolvida, consta nas obras
de Marx que [...] o exame não é outra coisa
senão o batismo burocrático de conhecimento sagrado” (apud GARCIA, 2001, p.29).
Sendo assim, o exame é enfatizado
como burocracia, ou seja, a parte escrita, em
que se relata somente o que convém aos aplicadores, visando a documentação e não o
desenvolvimento intelectual utilizando o que
é mundano para mudanças e transformações
ao conhecimento sagrado.
KRAEMER (2005) expõe a utilização do
exame como forma de avaliação através da
disciplina organizada dos exames e do sistema de atribuição de notas, dando a uma ciência chamada Docimologia, explica ainda que
no sentido etimológico a avaliação vem do
latim a + valere possuindo como significado
a atribuição de valores e méritos ao objetivo
dos estudos, esse conceito empregado em lugares já citados tem como objetivo a seleção
de indivíduos para desempenhar funções no
mercado de trabalho.
Houveram diversas transformações na
era da industrialização e tecnológica, a pesquisa e a avaliação sofreram grandes influências das ciências, foram criados inúmeros
procedimentos , teorias, objetivos padronizados e provas escritas.
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VIANNA (2005) ressalta que os trinta
primeiros anos de vida social norte-americana
no século XX sofreu a influência de três elementos em princípio, para o gerenciamento
industrial: sistematização, padronização e eficiência, que acabaram por afetar a totalidade
da sociedade, inclusive na Educação. Há ainda uma grande inquietação no mercado de
trabalho onde a eficiência era a grande meta
que por consequência desenvolve técnicas
para identificar onde o aluno não estava conseguindo assimilar os conteúdos ministrados
em sala de aula.
Para PRADO DE SOUZA (1998), a avaliação educacional passou a ter uma relevância maior no contexto escolar, o conceito de
aprendizagem como um instrumento de avaliação, constituindo outro pilar na defesa de
uma concepção de avaliação educacional. A
aprendizagem humana não se limita à aquisição de conhecimentos, habilidades, normas
de comportamento.
A avaliação exige ter o modelo de objeto
a partir de uma perspectiva integral, holística
e multifacetada que destaca a complexidade
e riqueza da aprendizagem, então toda ação
cognitiva tem valor, conhecimento, habilidade, forma de comportamento que carrega um
sentido pessoal, é um assunto que se aprende (GIBBS,2003).
Necessitamos de aprender sobre e com
a avaliação e como ela presta serviço para o
conhecimento e a aprendizagem, bem como
dos interesses formativos aos quais essencialmente deve servir. Aprendemos com a avaliação quando transformamos em atividades de
conhecimento e em ato de aprendizagem no
momento da correção.

Definições de Avaliação:
A avaliação educativa é um processo
complexo, que começa com a formulação de objetivos e requer a elaboração
de meios para obter evidência de resultados, interpretação de resultados, para
saber em que medida os objetivos foram
alcançados e formulação de um juízo de
valor (SARUBBI,1971).

“Avaliação é o processo de delinear, obter e fornecer informações úteis para julgar
decisões alternativas” (Apud Silva, 1977).
“Avaliação é um processo contínuo, sistemático, compreensivo, comparativo, cumulativo e global, que permite avaliar o conhecimento do aluno” (JURACY C. MARQUES,
1976)
“A avaliação é a coleta sistemática de
dados, por meio da qual se determinam as
mudanças de comportamento do aluno e
em que medida essas mudanças ocorrem”
(BLOOM).
Podemos então considerar a avaliação
um processo dinâmico ao trabalho escolar
que permite modificá-la de acordo com as
necessidades detectadas, apresentando características de continuidade, temporalidade,
totalidade, organicidade e orientação para um
fim, ou seja, se fundamenta em pressupostos
como: É dinâmica e não estática, contínua e
não terminal, integrada e não isolada do ensino, progressiva e não estagnada, abrangente
e não restrita, cooperativa e não indiferente,
versátil e não efetiva sempre da mesma forma, voltada para o aluno e não somente para
os conteúdos.
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A IMPORTÂNCIA DA AUTO AVALIAÇÃO
A auto avaliação tem sido considerada
uma estratégia eficaz por adotar conceitos democráticos no processo de gestão escolar,
tornando cidadãos, gestores, professores e
toda a comunidade escolar participantes do
processo de alocação de recursos na educação escolar (CAMILLONI, 1997).
Faz-se referência necessária a participação de todos os sujeitos que se veem
afetados pela avaliação, principalmente professores e alunos, não como sujeitos passivos, mas pessoas que reagem e participam
ativamente das decisões que são adotadas e
que lhes afetam.
A prática da auto avaliação consiste em
fazer com que os processos internos e externos
em que a escola participa tem por objetivo ter
seus resultados considerados coerentemente
e demonstrar a eficiência para a maneira com
que seus planejamentos pedagógicos nas estratégias de ensino em sala de aula, consegue
identificar as potencialidades e as dificuldades
nos resultados, assim, há a auto avaliação.
Sendo uma excelente oportunidade
para que, quem aprende coloque em prática
seus conhecimentos e sinta a necessidade de
defender suas razões, seus saberes e seus
pensamentos, deve ser momento no qual,
além das aquisições, afloram as dúvidas, as
inseguranças, o desconhecimento e se há
vontade de superá-los, expressando seus erros, acertos, conflitos e certezas sem o temor
de subir ou descer em escalas tão confusas
de qualificação.
Quando Freire diz que “não há docência
sem discência”, nos leva a refletir sobre a importância da reflexão crítica sobre a prática, deixa
claro que quanto mais criticamente exercemos
a capacidade de aprender mais conseguimos
construir conhecimento, ter sempre em mente
que ensinar é um processo que deve deflagrar
no aprendiz uma curiosidade crescente.

Pois quanto mais aflorados isso ao educando, quanto mais incentivarmos sua capacidade de se arriscar, mais ele ficará imune
a educação bancária, ainda tão presente em
sala de aula, deixa claro que ensinar os conteúdos, não significa ensinar a desenvolvê-lo,
significa dar condições ao educando para
que ele possa aprender criticamente, que
possa criar ser instigador, curioso, humilde e
persistente, assim não devemos estar nunca
certos de nossas certezas e sim cientes que
somos eternos pesquisadores, pois o que faz
um bom professor é a constante atualização.
Respeitar os saberes dos alunos, conhecer a realidade na qual estão inseridos é
um princípio básico do professor, é preciso
estabelecer uma relação direta entre conteúdo e realidade. Isso não significa, porém, que
devemos nos restringir apenas aos conhecimentos dos alunos, mas que devemos partir
deles.
“Estar comprometido com os resultados
de sua prática e visar a melhoria da qualidade de vida dos educandos”, é ser ético, é
ser crítico, é ser capaz de aceitar o novo, de
repudiar qualquer forma de discriminação, de
estar livre de qualquer preconceito, de rejeitar
qualquer proposta que não seja válida para
seus alunos e estar atento ao que errou ontem para não errar hoje, em suma, deve assumir-se como ser pensante, histórico, social,
transformador, criador, realizador de sonhos,
capaz de reconhecer o outro, capaz de ter
raiva e principalmente ser capaz de amar.
O que importa, na formação docente, não
é a repetição mecânica do gesto, este ou
aquele, mas a compreensão do valor dos
sentimentos, das emoções, do desejo, da
insegurança a ser superada pela segurança, do medo que, ao ser educado, vai
gerando a coragem (p. 26).
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Entretanto a auto avaliação acontece por
meio de processos que, ao professor, quando
os realiza e os adota, carecem conhecimento em relação às informações e critérios que
precisa ser avaliado por terem sido realizados
por quem os está avaliando, mensurando os
próprios resultados e considerando se tais
resultados próprios foram satisfatórios para o
sucesso do processo ensino aprendizagem.
Nesse caso, os professores aplicam
testes autoavaliativos sempre que cursos,
palestras, treinamentos e aconselhamentos
estão sendo ministrados em sala de aula e
em outros espaços das escolas.
Portanto, avaliar é preciso, e continuamente, ainda mais quando a avaliação é encarada como um compromisso formal e uma
prática informal. Visto que atualmente a avaliação é entendida como uma ação imprescindível em qualquer momento da vida do ser
humano, se opondo com naturalidade a serviço da educação, aproximando experiências
de aprendizagens, desenvolvimento humano,
melhoria de qualidade de vida, bem-querer,
elevação de autoestima e valorização de iniciativas entre as pessoas.
Garantir uma educação para todos está
relacionada à mudança de um currículo distante das problemáticas do mundo e dos interesses dos próprios alunos para um currículo
capaz de captar o interesse tanto de alunos
como de professores, favorecendo a compreensão dos fenômenos naturais, sociais e
culturais, como instrumento que predisponha
ao questionamento, à aprendizagem na ação,
à atitude de enfrentar a incerteza da complexidade, considerando os novos saberes,
habilidades e valores.

O educador necessita reavaliar suas
práxis e didática procurando desenvolver um
conteúdo mais significativo e uma metodologia
mais participativa, de tal forma que diminua a
necessidade de recorrer à nota como instrumento de coerção. Esta tarefa não é fácil no
contexto atual, este desempenho do educador
tem a ver com o enfrentamento da alienação:
trata-se de uma luta de perspectivas, de sentidos para o conhecimento e para a vida.
Nesse contexto, a LDB como norteadora legal das políticas educacionais visa recuperar através da escola pública seu papel
na formação da cidadania, estando aberta a
todos os alunos, sem discriminação, integrando a diversidade sociocultural e as diferenças
individuais contribuindo, assim, para uma socialização integradora.
A educação para a cidadania aponta
um caminho para fazer frente aos novos problemas, ao mesmo tempo em que permite
integrar os valores e temas transversais, em
vez de apresentá-los como ações pontuais ou
isoladas, sem se restringir à aprendizagem
de determinados valores, comportamentos
ou atitudes, visto que o cidadão necessita de
todo o conjunto de saberes e competências
que lhe permitam uma participação ativa na
vida pública, sem os quais poderá ser excluído ou ter sua cidadania negada.
Contudo, ainda há muitos desafios por
enfrentar para que a educação pública seja
condição para a coesão e integração social:
mais eficiência em gestão e mais densidade
nos conteúdos; diálogo entre conhecimento
científico, os sistemas de interpretação do
mundo e a sabedoria ancestral dos povos
latino-americanos; abrir as escolas para a sociedade e suas necessidades; definição das
competências básicas e fundamentais para a
formação dos alunos, com criação de sistemas de informação e avaliação; maior reconhecimento social ao magistério, dignificando
e profissionalizando os educadores.
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AVALIAÇÃO PARTICIPATIVA POR
OBJETIVOS
A avaliação tem se constituído em um
tema de constantes estudos e debates na
área da educação, despertando, atualmente,
um interesse de análise que ultrapassa os
limites do espaço pedagógico.
Nos discursos oficiais, a avaliação, especialmente, desde a segunda metade da década de noventa vem marcada pela lógica da
eficiência, da qualidade e das competências
a serem construídas.
Esses discursos estão assentados nos
compromissos de "cooperação" que o governo brasileiro assumiu junto aos órgãos de financiamento internacionais, destacando-se o
caso do BIRD ou Banco Mundial e, que fazem
uma inserção profunda no encaminhamento
dos processos de decisão nas políticas públicas da educação brasileira (FERNANDES:
2002).
A visão da avaliação externa passa a
ser um eixo estruturante e um forte mecanismo de controle social (AFONSO: 2002), configurando uma outra concepção de Estado
"gerenciador" das políticas públicas: o Estado
Avaliador (NEAVE: 1994). Estado este, que
empregando também, uma lógica de padrão
único promove uma concorrência e uma competitividade, das quais fomentam a eficácia da
ideologia existente nessa concepção.
Assim, avaliação e qualidade passam a
ser sinônimo de responsabilidade social do
Estado, assumindo este Estado, uma posição
gerencial, com estratégias de ação modeladas
em um processo produtivo, fundados numa
lógica excludente de Mercado, em que “a
competitividade, o consumo, a confusão dos
espíritos e o globalitarismo" (SANTOS:2000)
habitam e comandam a vida das nações.

A partir da década de noventa, além de
identificar resultados das aprendizagens dos
alunos, a avaliação tornou-se um importante
instrumento para análise do desempenho das
instituições e dos sistemas educacionais. A
avaliação ultrapassa a ideia de medida quantitativa dos resultados escolares dos alunos,
e se torna uma fornecedora de informações
que permite diferentes tomadas de decisões
dentro das políticas educacionais.
Nesse sentido, discutir a avaliação educacional nos remete para uma análise de práticas avaliativas que são direcionadas para o
interesse de outros atores do sistema educativo, além dos alunos e professores e comunidade escolar. Assim, a avaliação desempenha uma variedade de objetivos tais como:
subsidiar o processo ensino-aprendizagem;
remediar informações sobre alunos; professores e escolas; atuar como respaldo para
certificação e seleção bem como orientar na
elaboração de políticas e reformas educativas.
A avaliação educacional, desde a sua
origem, já traz em seu íntimo uma complexidade, devido aos inúmeros fatores que devem ser considerados ao se avaliar alguém
ou algo, sendo importante enfatizar que existe
hoje em dia uma consciência da sociedade
brasileira a respeito da relevância do processo avaliativo educacional.
No contexto atual, a avaliação que
temos ainda é por vezes confundida com
conceitos e notas, e desempenhada para
classificar os alunos em aprovados e reprovados. São minorias aqueles docentes que
conseguem visualizar e realizar a avaliação
no sentido de contribuir com a qualificação
do processo educacional. A maioria prefere
classificar através das notas, pois julgam ser
o caminho mais fácil, que assim terão menos
trabalho.
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Muitas escolas avaliam seus alunos por
meio de exames, práticas essas com cunho
positivista e tecnicista que não contemplam o
aprendizado num todo, agindo de forma classificatória e excludente, pois apesar das notas/conceitos serem um registro necessário,
devido ao sistema educacional vigente, elas
não podem representar a avaliação em si, distorcendo o processo de ensino-aprendizagem.
Nesse tipo de avaliação que classifica, o mais
salutar é o produto. Refletindo, uma educação
baseada na memorização de conteúdo.
Ao contrário desse tipo de avaliação
que dá ênfase na atribuição de notas e classificação, pode-se evidenciar a avaliação qualitativa que se fundamenta num paradigma crítico e visa à melhoria da qualidade do sistema
educacional. Considerando que sua ênfase é
no processo de superação das dificuldades
dos alunos. E é essa a avaliação que se almeja atualmente, frente a tantos desafios que
a escola perpassa diariamente.
Atualmente há um consenso quanto aos
novos métodos de avaliação que estão sendo
implementados no processo ensino aprendizagem da educação básica. Essa novidade na
área da Pedagogia tem gerado a participação
dos alunos e tem contribuído com informações
e opiniões que podem fomentar a transformação dos saberes e do ensino, e culminar com
a melhora da qualidade do ensino com a inserção, por exemplo, da avaliação participativa por objetivos, estratégias avaliativas que
coincide opiniões e visão pessoal –crítica ou
superadoras – das estratégias que os professores têm adotado em sala de aula.
Pensarmos que a mudança é impossível
é nos entregarmos a uma política capitalista
sem esperança, é preciso ter a convicção de
que a mudança além de possível é necessária,
e que o educador tem um papel fundamental
nessa tomada de consciência, já que ensinar
é uma especificidade humana, e que, portanto, exige um preparo que traga segurança ao

professor, para que o mesmo possa levar o
educando a superar suas dificuldades e ter a
mesma conduta que ele espera do seu aluno,
ou seja, se é um sujeito ativo que se deseja,
um sujeito ativo tem que ser, é preciso estar
coerente daquilo que faço e me aproximar
cada vez mais daquilo que digo.
Devemos compreender que a educação é uma forma de intervenção, e por isso,
exige por parte do educador, uma conduta
cuidadosa onde não se recaia no erro de
produzir o que a ideologia dominante impõe
como verdade absoluta, e sim desmascarar
esse discurso pronto e acabado.
Há de se levar em conta também o equilíbrio entre autoridade e liberdade, o educador
que em sua prática buscar a promoção da autonomia dos seus alunos precisa estar atento
a algumas relações para Freire essas seriam
uma delas: “A autoridade docente precisa estar fundada na autoridade da competência,
não que a competência técnica na área em
que atua seja suficiente para garantir a autoridade, mas a incompetência profissional a
desqualifica”.
O Ministério da Educação, no Brasil,
sob o discurso de tentar compreender a desigualdade de ensino oferecida nas escolas
e instituições, atribui-se o direito de implantar
processos avaliativos nos diferentes níveis e
sistemas de escolarização. Em decorrência
dos resultados da aprendizagem dos alunos,
pretende-se avaliar hoje o conjunto do sistema educacional.
A partir dos anos 90, a relação avaliação-qualidade ganhou força no contexto da
valorização da educação como pré-condição
da inserção competitiva dos países no mercado internacional. O panorama nacional e
internacional revela a importância atribuída à
avaliação dos sistemas educacionais, como
forma de controle ou verificação da qualidade
da educação.
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Essa técnica tem sido empregada para
identificar resultados tangíveis dos objetivos
e planejamentos pedagógicos considerados
pelos professores, identificando-se, ainda,
pontos relativos aos quadros de desempenho
(melhora ou piora) dos alunos, bem como,
identificar opiniões destes se forem adotadas
mudanças nas atuais práticas pedagógicas.
Essa prática possui, segundo Kraemer (2005)
duas importantes funções, com suas breves
descrições realizadas:
Classificação das funções da avaliação
por objetivos
• Função Diagnóstica: Salienta-se as
opiniões de quem está sendo avaliado em relação ao manejo das estratégias de ensino de professores, por
exemplo; ou ainda, as perspectivas
dos alunos sobre as causas de baixo rendimento em sala de aula em
determinada disciplina. Essa forma
de coletar dados propõe o uso de
pré-testes; sondagens e estratégias
inovadoras, ousadas e criativas, que
visam auxiliar no diagnóstico do ensino e na adoção da cultura de mudança de estratégias pedagógicas
presentes.
• Função Somativa ou Classificatória:
Entre suas características principais,
salienta-se a adoção de avaliações
que podem classificar e tipificar o
entendimento sobre as provas elaboradas pelos professores, ou então,
a classificação do aluno no fim do
ano letivo, (aprovado ou reprovado).
Foi a mais aceita nas escolas com
o objetivo de garantir, sinteticamente,
a percepção de construção sobre a
realidade na sala de aula no fim de
bimestres e semestres.

Segundo Kraemer (2005),
Com este enfoque, pode-se inferir que a
avaliação do aproveitamento escolar necessita ser praticada como a atribuição de
uma qualidade aos resultados da aprendizagem dos educandos, tendo como base
seus aspectos essenciais e que como
objetivo final, favoreça uma tomada de
decisão que direcione o aprendizado e,
consequentemente, o desenvolvimento
do educando (KRAEMER, 2005).

Desse modo, a avaliação diagnóstica,
configura-se como um momento de compreensão do estágio em que o aluno se encontra
da distância em que se refere aos objetivos
articulados a serem atingidos à frente. A avaliação diagnóstica também favorece a participação social de todos os alunos como cidadãos, pois deixa de ter o caráter conservador
e antidemocrático da avaliação classificatória
que excluía muitas pessoas da escola.
Nessa premissa, a avaliação diagnóstica
tem por objetivo identificar, verificar, investigar
as dificuldades e os objetivos alcançados a
fim de redimensionar a ação educativa, sendo
que a mesma é um ato processual, levando o
educador a refletir sobre o resultado de suas
pesquisas, construindo novas propostas, metodologias, com vistas a um ensino de qualidade e comprometimento, precisando avaliar de
forma contínua o educando, para detectar os
vários momentos de seu desenvolvimento, não
se restringindo ao julgamento sobre o sucesso ou fracasso dos alunos, compreendendo-a
como um conjunto de atuações que tem a função de orientar a intervenção pedagógica, isso
acontece continuamente e sistematicamente
por meio da interpretação qualitativa do conhecimento construído pelo educando.
O professor irá utilizar a avaliação como
um instrumento que lhe permita questionar
constantemente suas propostas no processo
de ensino – aprendizagem possibilitando ao
educador o redirecionamento de sua prática.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao iniciar-se este trabalho, foi pontuado como objetivo principal a dúvida quanto à
evolução do processo avaliativo junto às mudanças escolares que ocorreram ao longo da
educação e, para isto, compreender seus conceitos, seus pressupostos e suas aplicações,
confirmando a hipótese ainda de que qualquer instrumento utilizado pelos professores e pela
escola para realização da avaliação, representa um parâmetro para estabelecer os níveis de
aprendizado. reconhecer os melhores e os piores, discernir aptidões, competências e habilidades e diagnosticar dificuldades, e assim ocorre o processo do medir aqueles que estão
acima ou abaixo da média.
Deste preceito, compreende-se que avaliar através do exame torna-se um processo de
controle do que é considerado certo e errado, de tornar-se o centro do conhecimento e o
ignorar do que se pode ter uma outra visão do mesmo tema.
Com o objetivo de analisar a avaliação da aprendizagem no ensino, segundo os autores
pesquisados, que expuseram a origem dos métodos avaliativos e realizados pelos chineses
e gregos no mercado de trabalho.
A marca do século XIII foi a origem da Ciência chamada Docimologia, com a função de
estudar sistematicamente os exames, em particular o sistema de atribuição de notas, os comportamentos dos examinadores e dos examinados e a organização destes exames avaliativos.
Hoje, foram desenvolvidos procedimentos de comparação dos rendimentos dos alunos com
testes e a composição de novos planos educacionais, incluindo a avaliação como processo
de estimar o rendimento das disciplinas.
Conclui-se que a utilização da importante e fundamental metodologia da auto avaliação
para o educador, consiste em fazer com que os processos internos e externos em que a escola esteja participando, demonstrando a eficiência de como seus planejamentos pedagógicos
didáticos buscam resultados satisfatórios nas estratégias de ensino em sala de aula.
A utilização desta metodologia tem preceitos próprios, no sentido de reprodução daquilo
que foi vivido, e até mesmo no processo de formação de novos educadores, onde não se há
uma abordagem necessária do que é, para que serve e como deve ser realizada, assim, há
auto avaliação quando se consegue identificar potencialidades e fragilidades nos resultados.
Compreende-se assim que, nós educadores, necessitamos compreender de uma forma
reflexiva e abrangente o que queremos avaliar em nossos educandos e, com isso, devemos
tomar partido quanto aos processos em que estamos inseridos.
Partindo desta concepção o último capítulo, demonstrou que o uso da avaliação participativa por objetivos no ensino básico brasileiro se direciona em caminho contrário da avaliação
classificatória e quantitativa, mediante atribuição de notas, que ocasiona processos exclusivos
dentro de seu ambiente escolar.
Para isso, considera-se relevante uma pesquisa necessária sobre uma metodologia
qualitativa de avaliação, pensar em um novo processo com ênfase no caminho percorrido de
superação das dificuldades dos alunos, identificando um resultado concreto dos objetivos e
planejamentos pedagógicos considerados pelos professores de forma que, possa distinguir
com clareza o crescimento e a limitação de cada aluno.
É essa avaliação que se deseja atualmente, frente a tantos desafios que a escola vivencia
diariamente. No contexto escolar medidas padronizadas distanciam o sentido democrático,
crítico, construtivo e criativo da avaliação, impedindo o caminho de uma aprendizagem efetiva.
Conclui-se o trabalho com a resposta do projeto de pesquisa, do qual compreende-se, por fim, que por mais que o processo educacional venha numa linha
evolutiva, o processo avaliativo continuou estagnado.
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A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA:
Conceitos, retórica e atuação
RESUMO: O presente artigo tem como objetivo elucidar o objetivo de enfatizar as características da
Educação Brasileira, a Gestão Escolar, bem como elucidar as funções do Diretor, Coordenador,
Conselho de Escola e comunidade, em uma gestão democrática nas escolas públicas. Procurase relacionar as novas funções da escola com a autonomia, assumindo interdependência como
um processo que de fato torna exequíveis as tarefas sociopolíticas da educação. Elucida-se a
importância do Regimento e o Projeto Político Pedagógico, bem como o Plano Escolar. Como
objetivos específicos propõem-se a identificação da Gestão como mediação do processo de
criação bem como a estrutura administrativa pedagógica da escola, análise dos recursos e
regras do Projeto Político Pedagógico, a articulação entre a ação educativa e administração
escolar. Enfatizam-se as diferenças entre autoridade e participação na administração escolar. Este
trabalho foi motivado pelo desejo de identificar as contribuições da gestão escolar com relação
à orientação pedagógica na escola. Questiona-se como trabalhar a orientação pedagógica na
escola? A metodologia se constitui como uma das partes fundamentais do trabalho acadêmico,
considerando-se que esta, trata-se da explicação detalhada e minuciosa dos procedimentos do
trabalho de pesquisa. Partindo desse pressuposto, foram desenvolvidos os seguintes processos
metodológicos: pesquisa bibliográfica em textos, artigos, livros, jornais, revistas e em rede (internet)
acerca da temática que abrange Gestão Democrática Escolar. Conclui-se que a atuação do gestor,
nesse sentido, está muito relacionada com a identidade por ele assumida, que, por sua vez, está
em grande medida vinculada a seus compromissos com a instituição. Ele pode assumir a postura
de coordenador e articulador das diferentes competências existentes na escola, promovendo o
desenvolvimento de todos, ou reafirmar sua autoridade pelo mero exercício do poder.

Palavras-chave: Gestão Escolar Democrática; Regimento; Plano Escolar.
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INTRODUÇÃO

O

presente estudo foi desenvolvido de forma interdisciplinar embasado pelas disciplinas da grade curricular do curso, nesse sentido, este trabalho se encontra
subsidiado teoricamente, sendo qualificado por uma prática pedagógica que
foi desenvolvida e que prioriza a formação. Assim, esse trabalho além de buscar a formação
acadêmica é uma exigência legal sob demanda e de acordo com a lei. O desenvolvimento
do trabalho baseou-se nas pesquisas descritivas e explicativas, limitando-se a pesquisas bibliográficas. O Ministério da Educação e da Cultura (MEC) reconhece que:
[...] o gestor escolar desempenha múltiplas funções e atende a demandas diversas que dependem
de sua ação gerencial. Deve possuir competências e habilidades que lhe permitam exercer forte
liderança para adotar medidas que levem à construção de uma escola efetiva, com base em uma
cultura de sucesso, gerada e gerenciada no interior da própria escola, alinhada aos princípios da
gestão democrática e participativa (BRASIL, 2008, p. 77).

E para efetivação dessa proposta, todos os integrantes da escola devem interagir sistematicamente. Para isso, cada colaborador deve ter claro sua função e executar seu papel
de forma que um complemente a ação do outro, possibilitando o alcance desejado. Como
função específica do gestor, o MEC dividiu sua atuação em áreas. São elas:
•

Processo de ensino/aprendizagem.

•

Instalações materiais.

•

Gestão participativa de processos.

•

Clima escolar.

•

Envolvimento dos pais e comunidade.

•

Desenvolvimento do patrimônio humano.

Além disso, para o MEC, o gestor executa um papel fundamental no processo educativo. Além das tarefas cotidianas (citadas acima), pois ele deve proporcionar maior interação
e convivência com os alunos, afinal é para eles que são dirigidas as expectativas de aprendizagem. Para isso, é preciso que cada gestor construa um projeto político-pedagógico que se
comprometa com a consciência ética e profissionalismo de todos os profissionais envolvidos
na escola. No caso do professor, seu envolvimento é crucial, pois é a partir dele que se inicia o envolvimento, os vínculos, as orientações e o ritmo do processo de aprendizagem das
crianças e adolescentes.
Diante disso, pode-se confirmar que, embora o gestor tenha funções claras e delimitadas, seu papel não se resume apenas a elas. Nenhuma das funções diretivas pode ser
desenvolvida de forma solitária ou autoritária. Afinal, professores e alunos são a alma do
processo educativo.
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O comportamento, quando tratada a concepção de gestor segundo Pacheco (1995),
é orientado por pensamentos de juízos e decisões. Diversos autores pesquisados por ele
apresentam este trabalho como algo prático, decisório, profundamente racional e consciente,
uma vez que concebe progressivamente o conhecimento durante o processo de interação
com o conjunto sociocultural em que está intervindo e, ainda, estabelece continuamente esse
contexto, colocando em prática sua visão de mundo.
O profissional de educação reconhecido como agente das práxis foi a forma assumida
por Therrien (1997) para mostrar que este agir é sustentado em reflexões e conhecimentos.
Implica este pensamento, portanto, que sua prática gera saberes genuínos – o saber do experimento oportunizando - lhe atinar e nortear seu ofício no cotidiano da escola. Tal processo
acaba por destacar o caráter pessoal, subjetivo e único da análise do educador, pois este é
resultado de uma experiência social estabelecida e discernida.
Esta pluralidade de conhecimentos que suportam a práxis docente estabelece os elementos fundamentais do saber de experiência. Este grande quadro que condiciona a referência
da ação docente é formado por racionalidades heterogêneas e lógicas distintas, o que obriga
ao estudante sua análise dialética. Therrien (1997, p. 11) percebeu, ainda, que os gestores
asseguram que aprendem fazendo, “este aprender no fazer em situação de interação significa
a experiência construindo o saber da experiência”. Obviamente os traços culturais da comunidade, do macro ambiente ou da sociedade onde são expressas estas práticas têm relação
com a construção no contexto desta mesma prática social.
Indissociáveis da identidade desses atores sociais, os saberes da experiência constituem
os fundamentos da prática docente e da competência profissional refletindo tanto a dimensão
individual quanto a coletiva dos seus autores. Legitimados nas praxes, a verdade que eles
carregam refere à situação e ao grupo social que lhe dá significado (THERRIEN, 1997, p. 18).
É relevante ao gestor compreender assimilar estes saberes, assim como entender que
– por vezes – estes refletem as contradições e conflitos do sistema social, com dinamismo
e até mesmo contradição
Este trabalho foi motivado pelo desejo de identificar as contribuições da gestão escolar
democrática nas escolas públicas. Buscou-se reunir e revisar a bibliografia sobre estudos de
alguns teóricos traçando um breve panorama sobre o assunto. Foram objetivos deste trabalho:
relacionar a função da Escola, a LDB e a Gestão Participativa. Definir Gestão Escolar, compreender as características da Gestão Participativa, compreender os tipos de participação.
Conhecer os agentes do processo que fazem parte da organização da escola, bem como seus
papéis nas unidades escolares. Para tratarmos especificamente sobre a gestão escolar e organização do trabalho pedagógico, por meio da literatura que foca diretamente neste assunto,
que é ampla, foi preciso resgatar qual é a função da existência de uma unidade educacional,
uma escola, um colégio.
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Sendo assim, precisamos conhecer as exigências da sociedade atual sobre o tipo de
pessoas que são requeridas nas organizações. Em decorrência disso, o sistema educativo é
estruturado e orientado a formar indivíduos que atendam às necessidades produtivas e estratégicas da nação. Sem desejar ser um revolucionário, é só observarmos que o estudo de
forma geral é voltado para ingresso no ensino superior, o ensino técnico é tido como inferior.
As faculdades e universidades locais, técnicas ou não, formam indivíduos em áreas que são
voltadas para as necessidades econômicas das regiões em que se encontram.
Apesar disso vivenciamos uma situação política de democracia e é na escola, um dos
locais, em que ela deve ser trabalhada, desenvolvida no indivíduo. Pensar e agir solidariamente, coletivamente, aprender a respeitar limites pessoais e institucionais, aprender a impor
limites, dar opiniões, voltar-se para o bem comum e não individual.
O progresso científico e tecnológico e as transformações dos processos produtivos determinam
que o trabalhador vá além da simples execução de tarefas, diferentemente, portanto, das características exigidas pelos modelos produtivos de base taylorista/fordista. Na atualidade, solicita-se o
cumprimento de funções mais cerebrais – raciocínio lógico, resolução de questões e problemas
que surgem no cotidiano do trabalho, disposição de estar sempre aprendendo; uma força de
trabalho cooperativa, que tenha autonomia e seja comunicativa (KUENZER, 1998, apud LOPES,
2006, p.40).

No conceito sobre Gestão Escolar, Lück (2006, v.III, p. 21) coloca que “Uma forma de
conceituar gestão é vê-la como um processo de mobilização da competência e da energia
de pessoas coletivamente organizadas para que, por sua participação ativa e competente,
promovam a realização, o mais plenamente possível, dos objetivos educacionais. ”
O método pesquisas bibliográficas é a análise do conteúdo estudado, pois possibilita
ao pesquisador utilizar-se de vários procedimentos para alcançar o significado das respostas
e das implicações que podem estar no discurso do (s) sujeito (s) que fazem parte do objeto
de estudo.
Francisco (2006, p.18) citando Libâneo, afirma que Gestão é, pois, a atividade pelo qual
são mobilizados meios e procedimentos para atingir os objetivos da organização, envolvendo,
basicamente, os aspectos gerenciais e técnicos administrativos. ” Lück (2006, Vol I, p.35)
apresenta uma definição para a Gestão Educacional, que segundo ela,
Corresponde ao processo de gerir a dinâmica do sistema de ensino como um todo e de coordenação das escolas em específico, afinado com as diretrizes e políticas educacionais públicas, para
implementação das políticas educacionais e projetos pedagógicos das escolas compromissados
com os princípios da democracia e com métodos que organizem e criem condições para um
ambiente educacional autônomo (soluções próprias, no âmbito de suas competências) de participação e compartilhamento (tomada conjunta de decisões e efetivação de resultados), autocontrole (acompanhamento e avaliação com retorno de informações) e transparência (demonstração
pública de seus processos e resultados)- (LÜCK, 2006, p. 35).
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Para Carvalho (2002), os reformadores da educação, no início do século XX, acreditavam
no poder transformador e civilizador da educação. Pensava-se na "reforma da sociedade pela
reforma do homem", proporcionada pelo acesso à escola.
A escola primária passa a ser vista como solução para os transtornos da realidade
nacional.
Com isso, passou a vigorar a preocupação em "[...] modificar os padrões de ensino e
cultura das instituições escolares, nas diferentes modalidades e nos diferentes níveis" (NAGLE,
1974, p. 134). Essas modificações tinham como principal objetivo atender às emergentes
necessidades da sociedade brasileira, que estava em fase de passagem do sistema agrário-comercial para o sistema urbano-industrial.
Conforme Nagle (1974), no decorrer das três primeiras décadas do novo regime, observou-se que os tão disseminados ideais republicanos enfraqueceram. Viu-se a incapacidade
da república em republicanizar o país. Até cerca de 1920 predominou um desânimo entre os
homens públicos, pensadores, intelectuais e educadores que viveram nesse período.
É preciso também estar atento ao que é realmente o ponto mais delicado da realidade
escolar – a relação professor-aluno. Esse sempre será o foco principal, pois o andamento da
escola se dá justamente pela qualidade positiva ou não desta realidade. As demais coisas
são importantes, mas não mais do que isso.
Como objetivo geral, busca-se compreender a função da orientação dentro do âmbito
da gestão escolar. Como objetivo específico analisar a organização escolar. Este trabalho foi
motivado pelo desejo de identificar as contribuições da gestão escolar com relação à orientação pedagógica na escola.
Questiona-se como trabalhar a orientação pedagógica na escola?
A metodologia se constitui como uma das partes fundamentais do trabalho acadêmico,
considerando-se que esta, trata-se da explicação detalhada e minuciosa dos procedimentos
do trabalho de pesquisa. Partindo desse pressuposto, foram desenvolvidos os seguintes processos metodológicos: pesquisa bibliográfica em textos, artigos, livros, jornais, revistas e em
rede (internet) acerca da temática que abrange Gestão Democrática Escolar
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A EDUCAÇÃO
A educação é um processo organizado,
sistemático e intencional, ao mesmo tempo
em que é complexo, dinâmico e evolutivo, em
vista do que demanda não apenas um grande
quadro funcional, como também a participação da comunidade,
dos pais e de organizações diversas,
para efetivá-lo com a qualidade necessária
que a sociedade tecnológica da informação
e do conhecimento demanda,
A aprendizagem escolar não deve ser
entendida como uma recepção passiva
de conhecimento, mas como um processo ativo de elaboração. Ao longo desse
processo, podem ocorrer assimilação de
conteúdos incompletos ou mesmo defeituosas que são, no entanto, necessárias
para que o processo continue com êxito
o ensino deve se realizar de tal modo que
favoreça as múltiplas interações entre o
aluno e os conteúdos (COLL, 1991, p.35).

Como um processo social de formação
humana, a educação se assenta sobre fundamentos, princípios e diretrizes para norteá-lo e dar unidade e consistência às ações
educacionais promovidas pelas escolas, na
promoção da formação e aprendizagem das
crianças, jovens e adultos que frequentam o
estabelecimento de ensino. Em vista disso,
dada a abrangência das redes e sistemas de
ensino, torna-se necessário haver legislação
nacional, estadual e local capaz de nortear
nas escolas sua jurisdição segundo princípios
unitários de qualidade. De acordo com o art.
21 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (Lei n.º 9.394/96), a Educação escolar compõe-se de: Educação e cidadania,
temas que apresentam largas tradições históricas, cujos significados variaram conforme as
diversas posições ideológicas no decorrer do
tempo, sempre mantiveram alguns elementos
recorrentes.

A inclusão de creches no sistema de ensino e o estabelecimento da Educação infantil
como primeira etapa da Educação Básica, tal
como previstos na constituição de 88, e na
LDB 9.394/96, representaram conquistas históricas no que diz respeito à consolidação de
uma escola democrática.
Para Brandão (2002), não é possível
pensar em uma concepção de Educação,
seja ela básica ou não, que não tenha de pôr
o desenvolvimento do educando de forma a
assegurar-lhe uma formação indispensável
para o exercício da cidadania provendo-o dos
meios necessários à sua sobrevivência e convivência social. Nesse contexto, a convivência
social, em termos de Educação escolar do
indivíduo, passa por fornecer as condições
para que adentre no mundo do trabalho ou
prossiga com a sua formação escolar, por
meio de estudos posteriores.
Vejamos alguns aspectos importantes, relativo ao ensino fundamental, citados por Piletti
(2007) e determinados pela Lei 9394/96 (LDB):
Duração: O ensino fundamental deverá
ter duração mínima de oito anos (art. 32),
com carga horária mínima anual de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais,
quando houver (Art. 24, I). Segundo o autor,
é preciso observar que a lei determina a duração mínima e, portanto, nada impede que
ela seja maior. Esta regra não se aplica ao
ensino noturno, ao ensino a distância. A regra
geral é de pelo menos quatro horas diárias de
trabalho efetivo em sala de aula.
Sobre o Ensino de 9 anos uma recente
alteração no Ensino Fundamental vem trazendo certo debate, e merece nossa atenção:
a aprovação da lei 11.274, em fevereiro de
2006, que muda a duração do ensino fundamental de oito para nove anos, transformando
o último ano da Educação infantil no primeiro
ano do ensino fundamental.
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Desse modo, o aluno deve ser matriculado na primeira série (agora chamada de
“primeiro ano”) com seis, e não com 7 anos
de idade (como é no sistema atual). Outra
lei, 11.114, de 2005, que alterava a LDB (Lei
nº. 9.394, de 96), já aceitava a matrícula de
alunos com seis anos de idade no ensino fundamental. As escolas têm até o ano de 2010
para se adequar à lei. Em algumas capitais
brasileiras (e no Distrito Federal), o ensino
fundamental de nove anos já é oferecido.
Calendário: Art. 23 em seu § 2º O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de
ensino, sem com isso reduzir o número de
horas letivas previsto nesta Lei. Este dispositivo aplica-se principalmente ao caso do ensino fundamental oferecido à população rural,
cujo calendário deverá ser adaptado às fases
do ciclo agrícola e, novamente, às condições
climáticas. O que o legislador buscou com
este dispositivo legal foi permitir a organização de calendários diversificados em função
das características regionais e locais, urbanas
e rurais. Assim, na zona rural, por exemplo,
as férias podem coincidir com o tempo da
colheita.
Organização: para Piletti, a Lei 9394/96
trouxe grandes avanços nesse particular se
comparada à legislação anterior. Vejamos o
que diz o Art. 23:
Art. 23. A Educação básica poderá
organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com
base na idade, na competência e em outros
critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de
aprendizagem assim o recomendar.
§ 1º A escola poderá reclassificar os
alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no
País e no exterior, tendo como base as nor-

mas curriculares gerais. (Lei 9394/96 – LDB).
O artigo em questão permite uma série
de alternativas no que diz respeito à organização do período escolar: séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular
de períodos de estudos, grupos não seriados,
com base na idade, na competência e em
outros critérios, ou formas diversas de organização. O que importa é a aprendizagem.
Classificação dos alunos: Piletti vê inovações importantes quanto à classificação
dos alunos. Aqui a LDB também abre novas
possibilidades. Se já era possível a classificação por promoção, para alunos que cursaram
com aproveitamento a série ou fase anterior,
na própria escola, e da classificação por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas, abre-se uma terceira hipótese.
Após avaliação feita pela escola, que defina
o grau de desenvolvimento e experiência do
candidato, sua inscrição pode ser feita na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino. Assim,
se já possui conhecimentos prévios, não se
justifica que alguém que comece a frequentar
a escola aos dez anos, por exemplo, precise
necessariamente ser matriculado na primeira
série, mas dependendo do seu desempenho
na avaliação a que se submeter-se poderá
ingressar já na terceira ou quarta série,
Assim, embora permaneça a regra de que
o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, fica assegurada
às comunidades indígenas a utilização de
suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem (art. 32, § 3º). “Trata-se de significativo avanço em relação
às leis anteriores, que obrigavam os índios
a utilizarem a língua portuguesa em suas
escolas, num evidente desrespeito à sua
cultura” (PILETTI, 2002, p.58).

O aluno pode ainda, ser reclassificado,
ou seja, progredir para uma série superior se
ao iniciar determinada série for constatado
que já domina os conteúdos da mesma.
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ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
A discussão a que nos propomos aqui
é fundamental, visto que, muitas vezes a administração escolar é encarada como um
apêndice, um acessório, no qual se aplicam
acriticamente os conceitos gerais da administração empresarial levar em conta as especificidades das instituições educacionais.
Nessa linha de argumentação, as palavras do educador Anísio Teixeira, para a qual
"somente o educador ou o professor pode
fazer administração [apud SILVA JR.,1993, p.
73], vêm reforçar a ideia de que a administração deve estar intensamente vinculada à ação
educativa, e não ser a aplicação direta dos
métodos gerenciais empresariais à educação.
Em relação à especificidade da administração escolar, comparada à administração
em geral, algumas diferenças são muito bem
pontuadas pelo educador. Paro (1998) no trecho a seguir:
A diferença das empresas em geral, que
visam à produção de um bem material
tangível ou de serviço determinado, quer
em razão do envolvimento inevitável de
juízos de valor em sua avaliação. Outra
especificidade da escola diz respeito ao
seu caráter de instituição prestadora de
serviços, que lida diretamente com o elemento humano. Aí, o aluno é, não apenas
o beneficiário dos serviços que ele presta,
mas também participante de sua elaboração (PARO, 1998, p.126).

Desse modo, a administração escolar
precisa ser pensada muito mais no que diz
respeito a seus determinantes sociais, históricos e econômicos, e não simplesmente
como técnica gerencial. Por conseguinte, é
necessário que ela seja considerada e praticada como uma atividade voltada para a ação
educativa e suas especificidades.

Além das questões mais estruturais e
políticas já apontadas, como a diferença entre
os objetivos e origens da empresa e da escola, existe ainda a matéria da identidade do
gestor. Como afirma o educador CELESTINO
ALVES DA SILVA JR., se o administrador da
educação não se reconhecer como educador,
isto é, ao considerar- se meramente administrador, sua ação não se inspirar pela ciência
prática da educação que não conhece, nem
pelas práxis educacionais na qual não se reconhece, distanciando-se do objeto-fim que é
a educação e detendo se na atividade-meio
que é a administração [1993, p. 74].
Nosso objetivo, portanto, com base nessas reflexões é trazer à tona as especificidades da administração escolar, contrapondo
esta última à administração geral, e refletir
sobre a identidade do gestor–educador.
No Brasil, em seus primórdios, por influência de teóricos de outros países, a produção intelectual em administração escolar
defendia a racionalização dos procedimentos
administrativos nas instituições educacionais,
visto que a escola era uma empresa como outra qualquer, como nos demonstra SILVA JR.:
A escola é uma, grande empresa enquanto visa atender clientela de milhões; reúne
grupos de trabalhadores que somam centenas de milhares; exige financiamentos
astronômicos; exige "produção em massa", "alta produtividade" para atender às
mais variadas exigências do “mercado”
social, como qual tem irrevogáveis compromissos de fornecimento, a tempo, à
hora, em quantidades e qualidades que
exigem técnicas aperfeiçoadas e complexas (SILVA JR, 1993, p. 62).
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No entanto, concomitantemente a essa
corrente, ao afirmar que "somente o educador
ou o professor pode fazer administração educacional", como vimos logo no início desta
unidade, o grande educador Anísio Teixeira
veio recuperar uma visão mais crítica da administração da educação, abrindo caminho
para que outros educadores desenvolvessem
estudos sobre esse tema também de uma
perspectiva mais crítica.
É com base nesses pressupostos que
a administração escolar comprometida com
uma educação democrática e transformadora
deve ser pensada, no âmbito da própria definição de administração, que é a utilização
racional de recursos disponíveis para atingir
os fins determinados. No caso da educação,
a administração tem de aproveitar o instrumental técnico sistematizado por outros setores — em outras palavras, os conhecimentos
da administração geral —, adequando-os aos
fins da educação, ou seja, à produção e reprodução do conhecimento.
Nesse contexto, o gestor escolar não deveria desempenhar o papel de um gerente em
sua acepção exclusivamente administrativa,
que é fiscalizar o funcionamento da instituição
e executar suas tarefas utilizando-se das mais
modernas técnicas gerenciais, mas executar
suas funções colado ao processo pedagógico por meio do qual a ação administrativa se
desenvolve. Isso se concretiza no cotidiano da
escola mediante a identificação do gestor com
o seu ambiente de trabalho e os parceiros que
dele participam, como professores, alunos,
funcionários, pais e comunidade.
É nessa perspectiva que esperamos
que você, após as discussões e leituras propiciadas por esta unidade, possa refletir de
uma forma mais crítica sobre a relação existente entre ação educativa e administração
escolar, valorizando os conhecimentos para
os fins da educação, não simplesmente para
a técnica em si.

Os conceitos de autoridade e participação são fundamentais à discussão sobre
gestão escolar, na medida em que ambos podem orientar a ação administrativa para uma
direção mais democrática ou mais centralizadora e autoritária.
Os diversos referenciais existentes, relacionados com autoridade e participação,
apresentam maneiras distintas de pensar as
organizações e, por conseguinte, geram estruturas organizacionais e formas de interação
que privilegiam tanto as relações hierarquizadas, centralizadas e burocráticas quanto as
relações em que prevalecem decisões coletivas. Por esse motivo, portanto, refletir sobre
os conceitos de autoridade e participação,
compartilhados pelos diferentes atores em
todos os tipos de organização é crucial para
os gestores e, no nosso caso específico, para
os gestores escolares.
Quando falamos em gestão educacional, principalmente no tocante à gestão democrática, esses conceitos ganham importância
ainda maior, tendo em vista a especificidade
das organizações educacionais, cujo objetivo
primordial é a formação e o aprimoramento
intelectual e humano dos diferentes atores do
processo educacional.
As escolas precisam se organizar para
atingir seus objetivos, mas até que ponto a
ideia de racionalidade — isto é, a aplicação
de métodos científicos para a realização de
atividades administrativas com vistas à obtenção dos objetivos pretendidos —, atrelada
à finalidade de cumprir esses objetivos, não
tem de certo modo levado às escolas, historicamente, a ações autoritárias, que impedem
a democratização de suas relações. Como
afirma o educador ARROYO:
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Em nome do aumento da eficiência justifica-se a transferência do controle das
instituições sociais para uma elite imbuída
de mentalidade racional, supostamente
agindo em benefício de um povo irracional, particularista, sem condições de conhecer seus interesses e de administrar
suas instituições, como por exemplo, a
educação de seus filhos (ARROYO, 1993,
p. 44).

governantes, na medida em que se compreende que as pessoas se recusam a obedecer
àqueles que consideram ilegítimos. Para Weber
a legitimidade da autoridade classifica-se em
três tipos: autoridade tradicional, autoridade legal e autoridade carismática.

No entanto, a dosagem e a concepção de
autoridade, abordada sob diferentes enfoques na
literatura pertinente, são questões complexas.

A autoridade tradicional: fundamenta-se
em uma crença estabelecida em tradições imemoriais. Trata-se de uma percepção das sociedades sobre privilégios hereditários, sociedades
em que os termos da tradição da herança foram
estabelecidos em um passado muito remoto,
que só faz sentido a título de ilustração, por meio
de mitos e lendas, e não para a vida prática
imediata. Exemplos dessa autoridade tradicional encontram-se nas aristocracias hereditárias,
nos rituais de escolha dos papas, nas figuras
sagradas das tribos indígenas, no sistema de
castas da Índia etc. Essa era a autoridade, por
exemplo, dos faraós do Egito.

Primeiramente, SENNETT caracteriza a
autoridade como um atributo ideal positivo e
sua correspondente distorção como abusiva ou
negativa. Para ele, a autoridade positiva, utilizada com isenção de interesses pessoais e em
favor do bem estar do grupo mais próximo, da
sociedade, da pátria e da humanidade, é aquela
que respeita os direitos humanos, o estado de
direito e as convenções morais e sociais. Já
a autoridade negativa — distorcida, deturpada
ou abusiva — é aquela que desrespeita tudo o
que foi mencionado anteriormente e favorece o
interesse de grupos ou pessoas em particular.

A autoridade legal/racional: baseia-se na
crença da legalidade das normas em direito de
dar ordens, reservado aos que ocupam cargos
em virtudes dessas normas. Por exemplo, se
alguém ocupa o cargo de diretor de escola,
imediatamente se imbui da autoridade que
esse cargo lhe confere. O funcionário nomeado
para presidente de uma organização ou chefe
de uma seção passa a atuar com autoridade
correspondente ao cargo assumido. Em um
sistema legal/burocrático, qualquer um capaz
de cumprir obrigações de cargo está apto, em
princípio a ocupá-lo.

Do ponto de vista sociológico, SENNETT
apresenta as ideias do sociólogo alemão Max
Weber, para o qual autoridade significa probabilidade de que um comando ou ordem específica seja obedecido. Essa obediência pode ter
por base diversos motivos. Segundo WEBER, é
possível identificar se existe aceitação de autoridade na sociedade. Por exemplo, verificar se
as pessoas obedecem voluntariamente a seus
governantes. Se tiverem de ser coagidas, isso
significa que não consideram legítimos esses

A autoridade carismática: assenta-se na
devoção incomum e extraordinária de um grupo
de seguidores à sacralidade, à força heroica ou
à exemplaridade de um indivíduo e da ordem revelada ou criada para ele. Segundo SENNETT,
o modelo weberiano desse tipo de autoridade
é Jesus ou Maomé. Na política, encontramos
vários exemplos de figuras carismáticas cuja
autoridade decorria de características pessoais
como Gandhi e Martin Luther King.

O sociólogo americano RICHARD SENNETT, por sua vez, argumenta que "a necessidade de autoridade é fundamental''.
As crianças precisam de autoridades que
mas orientem e tranquilizem. Os adultos
realizam uma parcela essencial de si ao
serem autoridades: é um modo de demonstrarem interesse por outrem" (2001,
p.27).
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A personalidade autoritária, publicada
em 1950. Com base nessa obra, dois tipos
de força geram a autoridade: a psicológica,
que leva a pessoa a sentir uma desesperada
necessidade de força, e a histórica e social,
que molda sua maneira de expressar essas
necessidades.
Em essência, e em contraposição a
conceitos como o de WEBER, esses autores assinalam que a questão da autoridade
não está relacionada simplesmente ao que
as pessoas se dispõem a acreditar. Não seria
uma simples questão de credibilidade ou legitimidade das ideias, regras e pessoas, mas
uma necessidade e uma carência de crer.
Segundo o filósofo alemão Max Horkheimer,
a própria carência da autoridade é moldada
pela história e pela cultura, assim como pela
predisposição psicológica.
O conceito de autoridade de HANNAH
ARENDT, por sua vez, está fundamentado no
reconhecimento da desigualdade presente
entre os que se relacionam. Para ela, a autoridade exclui a utilização de meios externos
de coerção, ou seja, onde a força é usada
a autoridade em si fracassou. Além disso,
ARENDT considera a autoridade incompatível com a persuasão. Esta última pressupõe
igualdade e opera mediante um processo de
argumentação. Onde se utilizam argumentos
a autoridade é colocada em suspenso. Desse
modo, para ela, se a autoridade deve ser definida de alguma forma, deve o ser tanto em
contraposição à coerção pela força quanto
em contraposição à persuasão por meio de
argumentos.
A relação autoritária entre o que manda e o que obedece, segundo ARENDT, não
se assentam nem na razão comum nem no
poder do que manda. O que eles têm em
comum é a própria hierarquia, cujo direito e
legitimidade ambos reconhecem e na qual
ambos têm lugar estável e determinado.

Assim, as relações de autoridade são inerentes às relações institucionais e às relações
humanas, mas podem assumir diferentes faces
e promover a autonomia ou a escravidão do ser
humano.
Em relação à participação, ainda que o termo esteja sendo exaustivamente utilizado, vamos
abordá-lo segundo suas diversas dimensões possíveis na prática. Hoje, a participação acompanha
os passos da democratização, motivo pelo qual
tem sido, cada vez mais, um anseio dos cidadãos
do mundo inteiro na condução de seus destinos
tanto no trabalho quanto na sociedade.
BORDENAVE classifica a participação
em seis tipos: participação de fato, participação
espontânea, participação imposta, participação
voluntária, participação provocada e participação
concedida. Vejamos cada um deles:
Participação de fato: BORDENAVE caracteriza esse tipo de participação como sentido
dos primórdios da humanidade, em que os homens se reuniam para as tarefas de subsistência,
como caça, pesca, agricultura etc., ou para se
defender dos inimigos.
Participação espontânea: É aquela em que
está implícita a ideia de voluntariedade, sem uma
finalidade específica. Os indivíduos são levados
a formar grupos com vizinhos e amigos, a formar
panelinhas e gangues etc., isto é, grupos fluidos,
sem organização estável e propósito, claros e
definidos, a não serem os de satisfazer as necessidades psicológicas de pertencer, expressar-se, receber e dar afeto, obter reconhecimento e
prestígio.
Participação imposta: É aquela em que
está explícita a obrigatoriedade. As tribos indígenas obrigam os jovens, por exemplo, a se
submeter a cerimônias de iniciação e rituais de
passagem. O serviço militar obrigatório é outro
exemplo, assim como a frequência das crianças
às escolas nas sociedades modernas. Nós, cidadãos brasileiros, somos obrigados a votar nas
eleições.
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Participação voluntária: O grupo é criado pelos próprios participantes, que definem
sua própria organização e estabelecem seus
objetivos e métodos de trabalho. Os indivíduos tomam parte por compartilharem entre si
objetivos, ideias etc. Eles são os construtores
de sua participação. São exemplos de grupos
que se baseiam na participação voluntária:
associações profissionais, partidos políticos,
cooperativas, organizações não-governamentais (ONGs) etc.
Participação provocada: É a participação gerada por agentes externos, em que as
pessoas são levadas a se organizar para atingir um determinado objetivo. Algumas vezes
esse tipo de participação tem embutida a intenção de manipulação, no sentido de levar
as pessoas a atingir objetivos que não são
seus, mas dos grupos ou das pessoas que
os criam.
Participação concedida: Está relacionada ao exercício de influência ou de poder por
parte dos subordinados, considerado legítimo
por seus superiores. Temos como exemplo
os conselhos de fábrica, em que os trabalhadores exercem certa influência nas decisões.
Informação: O menor grau de participação (por parte dos membros) é o de informação. Os dirigentes simplesmente informam
os membros das decisões tomadas, sem os
consultar.
Consulta facultativa: aqui já se esboça
uma pequena participação dos membros,
pode haver consulta, mas ela não é obrigatória.

Co-gestão: Os membros e dirigentes
decidem em conjunto; não há apenas consulta ou sugestão, mas decisões tomadas
verdadeiramente em conjunto. Na delegação,
os administrados ou membros muitas vezes
exercem a função ou o papel do dirigente, em
nome deste.
Autogestão: O mais alto grau de participação é o da autogestão, em que o grupo
determina seus objetivos, estabelece os controles pertinentes, sem referência a uma autoridade externa. Na autogestão desaparece
a diferença entre administradores e administrados, entre dirigentes e membros.
De acordo com o educador PARO, para
que de fato ocorra participação, há uma série
de condicionantes — desde decisões corriqueiras e concernentes à estrutura física da
escola à necessidade de órgãos representativos formais que ampliem o grau de participação dos diferentes atores do processo
educacional.
Na organização escolar brasileira, em
que a gestão democrática é um princípio
previsto pela LEI DE DIRETRIZES E BASES
(LDB), é imprescindível refletir aprofundadamente sobre até que ponto os conceitos de
autoridade e participação estão contribuindo
para (ou dificultam) o funcionamento de fato
das estruturas participativas previstas — por
exemplo, os conselhos de escola, os conselhos de acompanhamento, o FUNDO DE
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF), os conselhos de classe, os grêmios estudantis, as
associações de pais e mestres (APMs) etc.

Consulta obrigatória: Há maior envolvimento dos membros nas decisões, na medida em que eles devem ser e não apenas
podem ser consultados.
Elaboração-recomendação: Os membros não só são consultados como elaboram,
recomendam e apresentam sugestões.
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DOCUMENTOS E ESTRUTURA ESCOLAR
Essa situação nos faz recorrer ao educador Jair Militão Da Silva, que afirma que o
regimento escolar "que se torna uma verdadeira Constituição da escola deve ser reflexo
da ação autônoma dos sujeitos coletivos nela
existentes" [2004, p. 113]. Essa observação
se faz em benefício da preservação, da autonomia e, consequentemente, da identidade da escola. Nesse diapasão, CELSO DOS
SANTOS VASCONCELLOS [2004], pesquisador na área de educação, defende que o regimento escolar não pode se desvincular das
propostas e perspectivas do projeto político-pedagógico, e deve se favorecer da circunstância da elaboração de ambos pela escola,
para associá-los.
Deve, outrossim, ser abrangente, flexível, para possibilitar a reestruturação da prática. Cabe refletir a respeito desta advertência:
"[ ... ] o regimento comum exonera a escola de
refletir sobre sua própria organização" [BORGES et. al., 1993, p. 40, apud SILVA, 2004, p.
113]. E para que isso não ocorra, o regimento
deve incorporar, como uns documentos norteadores da organização formal da escola,
as propostas do projeto político-pedagógico.
O projeto político-pedagógico jamais
pode perder sua função primeira: definir e realizar o que a escola intenciona. O regimento
escolar, sem perder de vista essa perspectiva, possibilita o suporte organizacional para
a realização desse fim.
O plano da escola funciona como um
instrumento que, ao incorporar a realidade da
escola, traçando diretrizes para atender às demandas sociais, faz o ajuste da utopia- fim
às situações locais e às necessidades específicas de cada escola, bem como aos seus
limites e possibilidades, produzindo, portanto,
um diagnóstico da realidade escolar.

É interessante salientar a percepção de
OYAFUSO & MATA: “A condição de autonomia da escola está na capacidade de formular seu plano escolar. A identidade da escola
revela-se no plano escolar” [apud PARENTE,
2003, p. 101].
O plano da escola é um instrumento de
conjuntura, articulação e inserção. Enquanto
inserção, deve compatibilizar meios que propiciem a observação tanto dos princípios diretivos da educação nacional, preservadores da
unidade do sistema de ensino, quanto dos da
diversidade inerentes às peculiaridades locais
e regionais. Enquanto articulação deve assegurar que a utopia-fim da grande comunidade
possa ser concretizada, traçando caminhos
para a execução do projeto político-pedagógico da escola. Enquanto a conjunção deve
viabilizar a transformação dos objetivos educacionais amplos e de longo prazo em objetivos organizacionais mais viáveis ou de curto
prazo.
O plano de gestão escolar é o instrumento coordenador de todas as ações político- pedagógicas da escola, responsável,
portanto, pela preservação de sua identidade.
Funda-se nas mesmas premissas do plano
da escola — as revistas especializadas não
diferenciam as intenções e os meios de execução de um e de outro — situando- se, no
entanto, no macro visão do processo quanto
ao acompanhamento, à avaliação e à reelaboração das etapas de desenvolvimento do
projeto político-pedagógico.
O plano da escola e o plano de gestão
manifestam a identidade da escola quando
procedem ao ajuste dos objetivos e ou das
finalidades educacionais em termos mais específicos — os objetivos organizacionais —,
trabalhando-os pedagogicamente e administrativamente para concretizar a relação desejada entre escola e expectativas da comunidade.
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Outro fator definidor da identidade da
escola é seu sistema simbólico — expressão
da missão, brasão, flâmulas, símbolos de fanfarra, agremiações estudantis — que tem força
estruturada das relações grupais e da característica de ser da escola. É do sociólogo e
crítico literário Antônio Cândido a seguinte
afirmação: "O grupo cônscio do seu significado reforça a solidariedade entre os próprios
membros" [1977, p. 167].
Enfim, a escola tem uma cultura própria
que lhe define a identidade. Nessa tintura estão os valores dos integrantes da comunidade
escolar, suas expectativas, sua força de se
engajar num projeto coletivo. Assim, mobilizar
o conhecimento da estrutura da escola e as
relações desta com o ambiente maior é tarefa
de indispensável importância para a gestão
pedagógica,
De modo prescritivo, gostaria que todos
percebessem que a realidade é feita e
não dada; reconhecer que ver e compreender o mundo é sempre um ver como",
em vez de um "ver como sendo"; e levar
em conta uma ética e uma responsabilidade social em relação às consequências
pessoais e coletivas do modo pelo qual
vemos e agimos na vida cotidiana, difícil
como isto pode ser (MORGAN, 1996, p.
388).

Abordar a estrutura administrativa e pedagógica da escola, à qual acrescentamos
também à financeira, é pensar a escola enquanto organização com divisão de trabalho,
detalhamento de funções, certa ordem e hierarquia, e coordenação e gestão de recursos
humanos, patrimoniais e materiais.
Independentemente de sua finalidade
primordial ser, sem dúvida, a tarefa educativa,
de fazer acontecer o projeto político-pedagógico, a escola enquanto organização padece
da mesma complexidade de abordagem e de
interpretação que as organizações em geral.

Na atual era das organizações, são
várias as imagens para concebê-las. O consultor britânico MORGAN [1996] analisa as
concepções imagéticas das organizações,
concebidas ora como máquina, na, porque
mecânicas e ferozmente ordenadas, ora como
organismo vivo, porque, para sobreviver, têm
de estar adaptadas a ambientes mais amplos,
com os quais troca relações contínuas.
A comparação não para por aí. Ela pode
ser analogicamente identificada como cérebro, porque processadora de informações,
com capacidade de aprender a aprender e
se auto organizar.
Mas as organizações compõem-se, sobretudo, de pessoas ligadas a contextos culturais, com padrões de interação fundada em
valores e atitudes, o que resulta na representação de uma realidade compartilhada. Aqui,
as organizações são vistas como cultura.
Os interesses, os conflitos de poder e
as divergências nas relações interpessoais
fazem das organizações sistemas políticos
— aspecto essencial e não necessariamente
disfuncional. As organizações são sistemas
de atividade política com interesses e intenções visíveis ou invisíveis, os quais devem ser
constantemente mediados.
As organizações são também consideradas como fluxo e transformação, em que há
sucessivos momentos dentro do movimento
de mudança, não deixando de ter ao mesmo tempo, a imagem de prisões psíquicas,
porque fechadas em seu sucesso ou em sua
acomodação organizacional; e, por último,
como não poderia deixar de ser, são vistas
ainda como instrumentos de dominação.
A diversidade de perspectivas que descrevem a compreensão da organização mostra que, diante dela, podemos nos comportar
como cegos apalpando um elefante, tão diferente das percepções sobre uma realidade
tão complexa e rica em possibilidades de in30 - ABRIL/ 2022 - Educar FCE
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terpretação. Como aponta MORGAN, "só é
possível conhecer as organizações através de
experiências dentro dela" [1996, p. 347]. Assim, qualquer teoria que pretenda dar conta
de retratar a realidade das organizações, não
pode ser considerada completa,
[...] diferentes ideias a respeito da organização originam-se do fato de que, igual
aos cegos, estamos tocando diferentes
aspectos do mesmo animal; além disso,
as diferentes dimensões envolvidas estarão sempre interligadas. Por exemplo,
uma organização burocrática é, ao mesmo tempo, não só parecida com uma máquina, mas ainda um fenômeno cultural
e político. É também uma expressão de
preocupações inconscientes, uma parte
não revelada de tinia lógica mais profunda de mudança social [...] A organização
é todas estas coisas ao mesmo tempo
(p.347).

Ora, a escola enquanto organização
social é o espaço de concepção, realização,
implementação e avaliação do projeto político-pedagógico, incorporando a mesma trama
de enfoques organizacionais, aqui intencionalmente realçados.
O universo da escola é fortemente cultural, sujeito a conflitos de relações de poder,
diversidade de valores e consequentemente
de projeção de expectativas. Sua atuação
é política e mediadora de interesses divergentes; sua relação com o meio ambiente,
por sua vez, é de troca biunívoca, por meio
da qual processa ininterruptamente as entradas (ou inputs) constituídas de informações,
finalidades, conteúdo cultural, professores,
alunos, especialistas, recursos materiais e financeiros, e devolve ao ambiente os outputs
ou produto de sua atividade: cidadãos com
adequada formação profissional, é t i c a
e
de
convívio,
produção d e
novos conhecimentos e saberes, resultados
de pesquisa, incorporação tecnológica etc.
Como cérebros, produzem seus comportamentos auto reguladores por meio do fee-

dback (retroalimentação). A representação
dos outputs é a expressão da utopia final.
Sua missão é transformadora e ordenadora
do fluxo constante de mudança, que implica
reformar o pensamento, a visão e o papel da
escola voltada para a construção do conhecimento que fala perto aos alunos, pois deve
dizer de sua realidade existencial.
Sua obrigação é desvelar a ordem invisível — que pontuamos na primeira unidade
deste módulo —, não dita, não verbalizada,
escondida, mas expressa no comportamento
e atitude da equipe. Das prisões psíquicas
à revelação ideológica o passo seguinte é
interpretá-la como instrumento de dominação
social.
Seu procedimento é técnico-mecânico, voltado à conjugação de esforços para
articular meios e fins, sustentados por uma
burocracia 4 que prescreve normas, atividades, distribuição de tarefas, exercício da autoridade (mesmo que partilhada) decorrente da
incumbência do cargo, fazendo acontecer às
definições curriculares de conteúdo, de metodologia de avaliação de acompanhamento do
aluno, inerentes ao núcleo pedagógico.
Assim, é preciso frisar que a escola
enquanto organização compõe-se de todos
esses aspectos ao mesmo tempo. Assim diz
MORGAN: "A organização é todas estas coisas ao mesmo tempo" [1996, p. 347].
A visão da totalidade das organizações
não pode ser perdida. A separação da organização escolar em estrutura administrativa,
pedagógica, financeira, patrimonial ou o que
quer que seja é apenas o aspecto classificatório de um todo indissociável. MORGAN
acentua que "as dimensões estruturais e técnicas de uma organização são também simultaneamente humanas, políticas e culturais.
A divisão entre as diferentes dimensões está
nas nossas mentes, muito mais do que nos fenômenos propriamente ditos" [1996, p. 347].
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A escola é uma organização complexa
e, como tal, deve ser administrada. Imersa
num mar de incertezas — identificação do
sociólogo e pensador francês Edgar Morin
[2002] ao contexto da complexidade —, precisa ancorar-se nas ilhas da certeza e buscar
a racionalidade possível e indispensável ao
processo administrativo.
Assim, exige-se perfeita caracterização
da identidade escolar quanto à "sua missão,
seus princípios e valores, seus clientes e os
resultados a que deseja chegar" [NEVES,
apud VEIGA, 2003, p. 100], para os aportes
à racionalidade interna, que alcança a gestão
de pessoal, de recursos patrimoniais e financeiros, de controles normativos e regimentais,
e de mediação entre o exercício da autoridade hierárquica (mesmo que partilhada) e o
pessoal da administração, de serviços gerais
e da equipe de professores e especialistas,
e as instâncias colegiadas: associações de
pais e mestres (APM), conselho de escola,
alunos e representações estudantis.
A ancoragem necessária, fundada no
comprometimento e na credibilidade, é a
base para o planejamento das ações cotidianas para a busca de parcerias e a mobilização do processo decisório, atividade, aliás,
inerente à administração que tem em mente
alcançar os resultados definidos (eficácia),
com economia de tempo, esforço e recursos
(eficiência).
A autonomia escolar alcança hoje a
gestão de recursos financeiros, podendo a
direção, com a participação das instâncias
colegiadas, prever necessidades materiais,
patrimoniais e tecnológicas e co-gerir os recursos transferidos pelo sistema educacional.
Ter orçamento próprio significa incremento de
responsabilidades para atender às necessidades do processo educativo e de operacionalização da autonomia.

A racionalidade envolve o padrão de
relacionamento com a comunidade e cor os
segmentos representativos da sociedade, projetando-se extramuros, e por isso é identificada como racionalidade externa.
Diz a educadora Carmen Moreira de
Castro Neves que, "se a escola atingir os
objetivos a que se propôs, mas estes não
forem reconhecidos pela comunidade como
relevantes, não terá logrado racionalidade externa" [2003, p. 101]. A racionalidade externa
projeta uma dimensão importante no universo
da organização escolar.
A ação administrativa tem importante
papel na concretização da globalidade do
processo educativo participativo e democrático. Nessa perspectiva, completa educadora
Antônia Carvalho Bussmann:
A nacionalidade necessária, expressa por
intermédio de organização, processo decisório participativo, consciência coletiva,
critério no atendimento das necessidades, descentralização, com responsabilidade e ação planejada, caracteriza,
hoje, a dimensão pedagógica peculiar da
atividade administrativa na escola e nas
demais instâncias do sistema e transforma a administração num ato pedagógico,
ao assumir novos paradigmas de conhecimento, superando o individualismo ``
(2003, p. 42).

As nacionalidades internas e externas
coexistem num nível de contínua interdependência, tanto quanto a estrutura administrativa
e pedagógica.
É consenso entre diversos autores que
a estrutura pedagógica da organização escolar revela sua identidade. Nenhuma proposta pedagógica pode alçar voo, se não partir
do mapeamento criterioso das necessidades
das escolas, mostrando onde e como ela está
quanto à relação ensino—aprendizagem e à
participação dos agentes educativos.
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Assim, é necessário analisar os índices
de aproveitamento escolar, de repetência, de
evasão, a pertinência do sistema de avaliação, a análise de dados de aproveitamento
de cada série, as estratégias para melhorar
o nível de aprendizagem, a disciplina, enfim,
tudo o que diga respeito diretamente ao principal ator do processo de ensino — o aluno.
Numa outra ordem de referência, é indispensável detectar as condições de trabalho da equipe docente, do corpo funcional
— administrativo e de serviços gerais —, dos
especialistas, bem como o moral da equipe
e o nível de participação e entrosamento em
torno dos objetivos comuns da escola.
As proposições curriculares, adaptadas
às condições de escolaridade dos alunos e
dos estabelecimentos de ensino, como quer
a LEI DE DIRETRIZES E BASES (LDB) da
Educação Nacional, são flexibilizadas por diversas possibilidades apontadas por NEVES
[2003]: liberdade para decidir aspectos referentes à melhoria do processo de ensino–
aprendizagem, de organização da vida escolar conforme as circunstâncias da escola e
de estabelecimento de acordos de parceria,
cooperação técnica e captação de recursos
financeiros.
Em todo esse contexto de atividades
está a capacidade do gestor escolar de mobilizar a competência da equipe, mediante a
motivação e a valorização de expertises e do
comprometimento com a concretização do
projeto político pedagógico. No entanto, são
indispensáveis a constatação das condições
de trabalho da equipe docente e as possibilidades de formação.

A PRÁTICA DA GESTÃO ESCOLAR
Por mais que todos compreendam o
valor deste novo paradigma na condução
das atividades educacionais públicas, não
podemos esquecer que nossa experiência
democrática ainda é recente. Há em nossas
escolas, e em nós mesmos muito ainda do
autoritarismo de outrora, pois fomos basicamente formados dentro daquele modelo.
Vasconcellos (2006, p. 52) critica a falta
de debate, de confronto de ideias, de cooperatividade decisória no interior das instituições
educacionais. E traz a figura arquetípica do
Autoritário e do Infantil. O primeiro entende-se como superior a todos e a tudo, vive na
defensiva. O segundo num primeiro momento
enquadra-se a tudo o que é proposto, certinho, mas isso é só uma fachada de alguém
dissimulado, que não tende a desacordos
para não ferir ninguém.
De certa forma, até hoje, temos uma
condução da educação brasileira de cima
para baixo e de certa forma isso ainda se
reflete quando se observa a unidade escolar,
com características próprias, dentro de um
contexto singular, com pessoas também singulares.
E ele continua apresentando o centralismo, a burocracia, o ordenamento das
questões educacionais de fora para dentro,
sem levar em conta a realidade escolar, de
maneira muito técnica e política. Por isso, no
amadurecimento desse processo histórico
de aprendizado democrático, de participação responsável, de atuação em coletividade
para transformação da realidade educacional
é que,
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A gestão emerge para superar, dentre outros aspectos, carência: a) de orientação
e de liderança clara e competente, exercida a partir de princípios educacionais
democráticos e participativos; b) de referencial teórico-metodológico avançado
para a organização e orientação do trabalho em educação; c) de uma perspectiva de superação efetiva das dificuldades
cotidianas pela adoção de mecanismos e
métodos estratégicos globalizadores para
a superação de seus problemas (LÜCK,
2006, v.II, p. 23-24)

Isso significa que os liderados tendem
a ser convidados a uma participação democrática; que haverão de estudar as formas
de atuação baseadas em referenciais mais
pertinentes ao atual momento histórico; e
enxergar o todo a partir das partes, conduzindo um trabalho conjunto. A autora acima
citada ainda propõe, para que esta transição
aconteça, o estabelecimento de interdependência de partes entre si e destas com o seu
conjunto; Ação interativa e processual sobre
o conjunto; Percepção da realidade como é,
em sua condição concreta e subjetiva (LÜCK,
2006, p. 70).
Toda essa mudança implica em redimensionamento das relações estabelecidas
no interior da escola, a começar pela equipe
diretiva – diretores e coordenadores, supervisores, orientadores. Vasconcellos (2006, p.
54) diz que o grande desafio é: “confiar no
grupo, superar o controle da vigilância, como
se os professores fossem irresponsáveis. ”
Contudo, ele mesmo afirma que essa confiança não escapa do “acompanhamento (que
parte do princípio que somos seres contraditórios e em desenvolvimento, portanto, não
prontos e passíveis de errar), uma vez que
devemos responder socialmente pelo trabalho que realizamos [...]”(idem, p. 55).
Tornar alguém, em algum contexto, mais
participativo é também dar a este alguém responsabilidades. É torná-lo co-responsável no
desenvolvimento daquilo que a escola se pro-

põe, que deve estar pautada em seu PPP, segundo já estudamos anteriormente. Participar,
contudo, pode acontecer de vários modos,
segundo Lück (2006, v. III, p. 36-48).
Participação como Presença – É importante também não confundir descentralização
com desconcentração. Na desconcentração,
o Estado simplesmente delega a outros algumas de suas atividades sem, no entanto, mudar as regras do jogo. Isso ajuda a racionalizar a estrutura e seus recursos, mas continua
a manter o enfoque centralizador.
A descentralização é um processo, ela
é construída à medida que vai sendo executada, uma vez que isso significa modificar as
relações de poder. Se um dos aspectos do
novo paradigma de condução da educação
– a Gestão Escolar – é com enfoque para
a democratização, isso significa também dar
poder ao que não tem, pois com este vem a
responsabilidade e o engajamento.
Descentralizar, provocar participação,
são facetas da gestão democrática, em nosso caso, a escolar. Elas são interdependentes
e revelam como são as estruturas de poder
da escola. Contudo, é preciso saber mais sobre os agentes, atores que fazem parte desse processo e são diretamente afetados pelo
mesmo.
Uma vez que vamos tentar compreender um pouco melhor como os agentes que
compõem a comunidade escolar comportam-se nela, é importante que todos nós nos desfazemos de nossos pré-conceitos sobre as
relações entre estes agentes, não no sentido
de não ter uma posição, mas sim ter ouvidos
e olhos, para enxergar o que aqui será posto
colocando-se no lugar do outro. Todos somos alunos num nível ou outro, talvez todos
já somos professores, alguns coordenadores,
diretores, e muitos de nós ao mesmo tempo
somos o cidadão que mantém uma relação
com a escola como pai, tio, voluntário, etc.
para com alguma escola.
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Lück (2006, v.II, p.59) ao tratar da democratização da escola nos lembra o seguinte:
Na medida, porém, em que o professor
considere que o papel do processo educacional é o de levar o aluno a desenvolver seu potencial, mediante o alargamento
e aprofundamento de seus conhecimentos, habilidades e atitudes, de forma associada, passa a envolver o aluno em
uma participação ativa, pela qual exercita
processos mentais de observação, análise crítica, classificação, organização,
sistematização, dentre outros, e, fazendo perguntas, conjecturando soluções a
problemas, sugerindo caminhos, exerce
poder sobre o processo educacional e
sobre como e o que aprende. Dessa forma, constrói o seu empoderamento. Com
essa prática, do ponto de vista do aluno, ocorre a democratização da escola,
tanto em relação a seu processo como
em relação aos seus resultados, pois o
aluno é levado ao sucesso escolar. Cabe
destacar que não pode ser considerada
como democrática uma escola em que
os alunos fracassam, e que não pode ser
democrática uma escola que não o é para
todos (LÜCK, 2006, v.II, p.59).

A mesma lógica serve para o relacionamento entre professores, funcionários e
gestores da escola. Quando o exercício do
poder é orientado por valores de caráter amplo e social, como o são os educacionais,
estabelece-se um clima de trabalho em que
os profissionais passam a atuar como artífices de um resultado comum a alcançar, de
que resulta o aumento do poder para todos.
Realmente isso não é uma tarefa fácil,
pois lidamos com pessoas e pessoas não
são previsíveis como uma máquina, são seres
especiais que precisam do toque certo, do jeito certo para desenvolverem todo o potencial
que têm em si. Só podemos ter uma escola
autônoma, dona de seu destino, se e somente se todos compreenderem sua parcela de
responsabilidade e atuarem de forma conjunta para consecução dos objetivos maiores,
coletivos, desta micro-sociedade que é a es-

cola e a comunidade na qual está inserida.
Portanto, ao pensarmos o papel destes agentes, avaliaremos como se dá a nossa própria
participação. Este estudo só terá significado
profundo se atingir quem o estuda primeiro e
não quem poderia estar lendo-o.
Evidentemente, o diretor é o primeiro a
ter isso em mente. Não há como estar à frente
de uma instituição educacional, seja ela qual
for, sem dimensionar a realidade das relações
humanas que acontecem em seu interior.
Deste modo, começa a ficar claro qual
o papel da Direção e por consequência do
diretor que está à frente de uma escola. Não
considerando somente o aspecto administrativo da mesma, mas sim sua parte mais importante e subjetiva – as pessoas que nela
se encontram.
A direção tem por função ser o grande
elo integrador, articulador dos vários segmentos - internos e externos – da escola, cuidando
da gestão das atividades, para que venham
a acontecer e a contento. Não se trata de um
papel puramente burocrático-administrativo,
mas de uma tarefa de articulação, de coordenação, de intencionalização, que, embora suponha o administrativo, o vincula radicalmente ao pedagógico (SEVERINO, 1992, p. 80).
Portanto, a grande tarefa da direção, numa
perspectiva democrática, é fazer a escola funcionar pautada num projeto coletivo (Grifo do
autor) (VASCONCELLOS, 2006, p.61).
Considerando um Diretor que realmente tenha esta visão, muito provavelmente ele
será participante das reuniões pedagógicas
ou reuniões semanais dos setores os quais
administra, “[...] pois assim tem a oportunidade de ouvir e expor argumentos, conhecer por dentro a realidade da escola, enfim,
acompanhar o processo e se comprometer
também com ele ” (Idem, p.62).

30 - ABRIL/ 2022 - Educar FCE

115

Revista Educar FCE - 53 ª Edição - 30 - Abril/ 2022

Portanto, ao Diretor cabe toda a responsabilidade sobre o que acontece e o que não
acontece no interior da escola. Ele deve superar-se para poder articular a partir do seu
PPP todas as ações com vistas a atingir os
objetivos para o qual sua instituição existe.
Talvez este seja um dos agentes sobre
os quais há maior bibliografia específica devido à natureza ampla e complexa do trabalho de coordenar. Durante este nosso estudo,
utilizaremos ambas as nomenclaturas – coordenador pedagógico e supervisor - sejam
nas citações ou em nosso uso próprio, pois
são nomes diferentes para a mesma função,
criados dentro de sua construção histórica.
A ele vêm primeiramente os pais, os alunos,
os professores, os livreiros, a direção, a orientação e todo e qualquer que tenha interesse
geral ou específico nos alunos.
Muito também do que é visto em razão do
Supervisor, cabe perfeitamente à Direção, pois
são princípios gerais de gestão que são aplicáveis até mesmo ao professor na sala de aula.
Entretanto, nos manteremos no nível da equipe
escolar – direção – coordenação – orientação.
Quando falamos do papel do Diretor e do Coordenador, foi colocado a necessidade destes
libertarem-se do estigma centralizador, autoritário, resquícios de práticas administrativas de
anos passados dos cargos em questão,
Os conselhos das escolas representam
uma das mais avançadas formas de participação efetiva na instituição, uma vez
que congregam representantes dos vários
segmentos (comunidade, alunos, funcionários, professores e equipe diretiva) e é
o órgão máximo de decisão da escola.
Para alguns diretores, e mesmo para certos professores, no entanto, o Conselho
ainda representa “uma ameaça”, por limitar ou controlar seu poder (VASCONCELLOS, 2006, p.62).

Se pretendermos realmente uma sociedade democrática, precisamos, já na escola, começar a exercitar isso. Há na literatura
exemplos de experiências que deram certo.

Os pais não servem somente para angariar fundos, fazer festas, consertar a escola. Eles também precisam compreender os
aspectos pedagógicos que a escola defende
em seu PPP e participar do mesmo.
Os alunos não estão na escola somente para aprender conteúdo. Eles precisam
desenvolver uma responsabilidade sobre a
mesma. Os grêmios escolares (livres de conotação partidária) precisam ser estimulados
para ajudarem a equipe escolar no desenvolvimento de todas as suas atividades.
Entretanto, esse desenvolvimento para
uma participação democrática na escola, não
deve ser entendido como todos fazendo tudo,
conforme bem nos lembra Vasconcellos,
É evidente que não podemos confundir as
coisas; como já afirmamos, gestão participativa não significa que todos vão fazer
tudo. Cabe sim ao diretor o papel de gestão, de coordenação geral da execução
da programação, de acompanhar a operacionalização das decisões do Conselho, tendo uma visão ampla e articulando
as dimensões Administrativa, Pedagógica e Comunitária. Só que também não
é admissível a exclusão da comunidade
da discussão de temas tão relevantes na
organização da escola como são, p.ex.,
o currículo e a prática pedagógica. [...] A
direção tem, pois, um duplo papel: em relação a si (superar o fantasma da “perda
de poder”) e aos professores (exorcizar
o fantasma da “invasão de privacidade”),
(VASCONCELLOS, 2006, p.62-63).

Professores, coordenadores, diretores
não precisam temer perderam poder, autoridade, respeito com este tipo de relacionamento, pois são estes que darão os primeiros
passos para que esta micro sociedade que é
a Escola seja realmente um espaço de desenvolvimento, de manifestação do pensar, do
discordar etc. que a sociedade democrática
deve ter.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No que respeita aos conceitos de ARENDT, destacamos a ideia segundo a qual a aceitação da autoridade pressupõe a aceitação de uma relação hierárquica desigual entre os
interagentes.
Para o autor, as relações de autoridade não dependem da persuasão ou da coerção.
Na realidade, para ela, a necessidade de coerção implica falha na autoridade.
O conceito sobre autoridade e legitimação põe em questão o modo como a gestão
encara sua posição nas organizações. Ele pode se ver como detentor do poder, legitimado
pelo cargo burocrático, pelo carisma ou pelo reconhecimento do conhecimento que detém.
A atuação do gestor, nesse sentido, está muito relacionada com a identidade por ele
assumida, que, por sua vez, está em grande medida vinculada a seus compromissos com
a instituição. Ele pode assumir a postura de coordenador e articulador das diferentes competências existentes na escola, promovendo o desenvolvimento de todos, ou reafirmar sua
autoridade pelo mero exercício do poder.
O conceito de participação, como também já vimos, define o tipo de compromisso do
gestor com a instituição e seus participantes. Pudemos observar que a participação efetiva
está associada à importância do assunto ou da decisão em pauta e que vários são os seus
graus, dependendo do tipo de participação — se meramente consultiva ou decisória — e dos
instrumentos de participação previstos nas estruturas das organizações.
Os condicionantes da participação podem ser internos e externos à escola e estão vinculados tanto a questões estruturais — por exemplo, condições de trabalho e materiais — quanto
a questões, por exemplo, de relação hierárquica, interesse grupal e interesse ideológico. Se
prevalecem as relações de mando e submissão, a verdadeira participação dificilmente ocorrerá, pois não haverá terreno fértil para decisões coletivas.
Em conclusão, para que a gestão democrática não passe de um mero chavão, os
gestores deveriam respeitar alguns pressupostos, ou seja, garantir condições favoráveis à
participação e considerar a autoridade não como um simples exercício de poder, com vistas
a um cargo hierárquico, mas o poder de coordenar ações e desencadear posturas mais democráticas e autônomas no grupo sob sua gestão.
Assim, valorizar, incentivar e dinamizar o funcionamento das instâncias de participações
previstas na escola, buscar o envolvimento de professores e funcionários, motivando-os a
exercer suas funções na Unidade Escolar.
Preocupar-se com a prática administrativa de nossas escolas envolve ter em conta a
coerência entre meios e objetivos na realização da atividade educativa. A educação, entendida como emancipação humana, precisa levar em conta a condição de sujeito tanto de educandos quanto de educadores. Quando se considera o caráter educativo da prática escolar,
esta deve remeter-se necessariamente aos significados até aqui expostos de democracia e
de administração.
Em síntese, a democratização da gestão escolar, como objetivo de uma política educacional que mereça esse nome, se dará na medida em que a administração na escola básica,
tanto em suas atividade-meio quanto em suas atividades-fim, se fizer de fato como mediadora
para a busca de fins democráticos e educativos.
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A gestão escolar constitui uma dimensão importantíssima da educação, uma vez que,
por meio dela, observa-se a escola e os problemas educacionais globalmente, e se busca
abranger, pela visão estratégica e de conjunto, bem como pelas ações interligadas, tal como
uma rede, os problemas que, de fato, funcionam de modo interdependente.
Cabe ressaltar que a gestão escolar é uma dimensão, um enfoque de atuação, um meio
e não um fim em si mesmo, uma vez que o objetivo final da gestão é a aprendizagem efetiva
e significativa dos alunos, de modo que, no cotidiano que vivenciam na escola, desenvolvam
as competências que a sociedade demanda, dentre as quais se evidenciam: pensar criativamente; analisar informações e proposições diversas, de forma contextualizada; expressar
ideias com clareza, tanto oralmente, como por escrito; empregar a aritmética e a estatística
para resolver problemas; ser capaz de tomar decisões fundamentadas e resolver conflitos,
dentre muitas outras competências necessárias para a prática de cidadania responsável.
Portanto, o processo de gestão escolar deve estar voltado para garantir que os alunos
aprendam sobre o seu mundo e sobre si mesmos em relação a esse mundo, adquiram conhecimentos úteis e aprendam a trabalhar com informações de complexidades gradativas
e contraditórias da realidade social, econômica, política e científica, como condição para o
exercício da cidadania responsável.
Com esta demanda, o sentido de educação e de escola se torna mais complexo e requer cuidados especiais.
O aluno não aprende apenas na sala de aula, mas na escola como um todo: pela maneira como a mesma é organizada e como funciona; pelas ações globais que promove; pelo
modo como as pessoas nela se relacionam e como a escola se relaciona com a comunidade,
pela atitude expressa em relação às pessoas, aos problemas educacionais e sociais, pelo
modo como nela se trabalha, dentre outros aspectos.
Diante desse desafio, ganha corpo e importância a gestão da escola e a atuação dos
profissionais que a promovem. Subsidiar a realização desse trabalho e refletir sobre o mesmo
é, portanto, uma tarefa aberta a contribuições.
Em conclusão, a visão política e a capacidade de dialogar com as comunidades escolar
e local são essenciais. O estilo de liderança do gestor é determinante para o inter-relacionamento dessas comunidades e de sucesso escolar.
As escolas que vêm apresentando melhor desempenho têm líderes proativos e dedicados à escola. Eles sempre estão presentes durante os planejamentos, fornecendo apoio e
orientação.
Ao mesmo tempo, ouvem seus pares e valorizam suas contribuições. Eles são abertos
à participação e ao diálogo.
O comprometimento do líder e a vontade de envolver toda a comunidade escolar são
decisivos. Sempre que isso acontece, estabelece- se uma forte coesão na equipe escolar.
Nas escolas onde os líderes demonstram confiança na equipe de funcionários, o desempenho
geral é superior.
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Carro Contra incêndio de Aeródromo

RESUMO: As operações com grandes aeronaves em aeroportos são rotineiras. Uma aeronave de
grande porte pode transportar mais de trezentas pessoas. Como será a resposta do serviço de
bombeiros de um aeroporto a um acidente com uma aeronave? Assim, este artigo visa explicar
a necessidade de carros contra incêndio – CCI em aeroportos e seu uso para operações de
emergência.

Palavras-chave: Aeroporto; Emergência; Segurança; Carros contra 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 aviação denominada regular oferece segurança para seus clientes e usuários. Desse modo, a problemática aqui apresentada, busca
identificar a função de um carro contra incêndio para operações de salvamento em aeronaves
nos aeroportos brasileiros.
Como objetivo geral, busca-se analisar o requisito normativo e a operação das viaturas
contra incêndio nos aeroportos brasileiros. E, como objetivos específicos, procura-se mostrar
que 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 operação dos carros contra incêndio de
aeródromo.
Para tanto, para se justificar o tema abordado é devido o não evidenciamento de acidentes aeronáuticos diariamente. Assim, podemos imaginar que as atividades de emergência em
um aeroporto são calmas e tranquilas. Qual equipamento o aeroporto deve dispor para atender
a um acidente aéreo dentro de suas instalações? Quais funções esses equipamentos devem
possuir para combate a chamas de forma rápida e eficaz? Como o Carro Contraincêndio do
Aeroporto de Guarulhos (Fonte: Aeromagazine).
Devido a essas questões, faz-se importante demonstrar a necessidade de um aeroporto
possuir esses equipamentos para rápido combate ao fogo e salvamento dos passageiros e
tripulantes de uma aeronave.
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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.

Filosofia SIPAER

• Environment (E): compreende no
ambiente em si, podendo ser dividido em interno: temperatura, umidade, ruídos e externos: condições
de meteorologia, infraestrutura, etc.

Fonte: http://www.cenipa.aer.mil.br/cenipa/index.
php/o-cenipa/historico.
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• Liveware (L): compreende no elemento humano e toda sua complexidade,
tanto biológica como psicológica: Visão, audição, comportamento, hábitos, estresse, confiança, etc.

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 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.

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.
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Ao realizarmos um estudo de ameaça,
vulnerabilidade e risco em um complexo aeroportuário, notamos a possibilidade de várias
situações adversas que podem comprometer
as operações e colocar vidas humanas em
situações de risco, por isso um sistema de
resposta à emergência aeroportuária deve ser
implementado para oferecer o pronto atendimento a qualquer tipo de ocorrência dentro
de um aeroporto.
A Organização da Aviação Civil Internacional – OACI, agência especializada das
Nações Unidas que tem como objetivo o desenvolvimento dos transportes aéreos, de
modo a favorecer a segurança, a eficiência e
o desenvolvimento dos serviços aéreos.
Seguindo sua filosofia, a OACI recomenda que um sistema de resposta à emergência
aeroportuária deve ser pautado sobre três fatores essenciais:
Primeiro – pessoas preparadas e treinadas para responder a uma emergência;
Segundo – equipamentos especialmente desenvolvidos para salvamento; e
Terceiro – o tempo de mobilização das
pessoas e equipamentos para fazer frente à
emergência.
Por se tratar de um organismo internacional a OACI emite recomendações das
melhores práticas de procedimentos operacionais para os aeroportos dos países signatários.
O documento 9137 – Manual de Serviços Aeroportuários da OACI preconiza as
recomendações para o gerenciamento padronizado de um aeroporto, para sua fácil compreensão o documento é dividido em sete
partes, de acordo com os temas abordados:

• Parte 1 – Salvamento e combate a
incêndio
• Parte 2 – Pavimento e condições de
superfície
• Parte 3 – Controle e redução de aves
• Parte 4 – Dispersão de nevoeiro (removida)
• Parte 6 – Controle de obstáculos
• Parte 7 – Planejamento de emergência
• Parte 8 – Serviços operacionais aeroportuários
• Parte 9 – Práticas de manutenção
A Agência Nacional de Aviação Civil
– ANAC é o órgão nacional responsável por
realizar o gerenciamento de emergências aeroportuárias em nosso país, Por ser o órgão
central tem a competência de elaborar todas
as diretrizes e regulamentações para o gerenciamento do sistema de resposta à emergência aeroportuária do país.
Partindo das bases recomendadas pela
OACI em especial as partes 1 e 7 do DOC
9137, a ANAC publicou documentos específicos para a gestão de emergências nos aeroportos nacionais.
A aviação brasileira deve seguir sua legislação e regulamentações e o documento
central que trata de toda a aviação nacional é
a lei 7.565 de 19 de dezembro de 1.986 que
institui o Código Brasileiro da Aeronáutica.
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 adquirir os equipamentos necessários para
manter a segurança de seus clientes e usuários.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para obtenção dos dados e informações que compõem este estudo, foram realizadas
pesquisas bibliográficas, pesquisa documental e contatos diretos, conforme proposta de
LAKATOS, Eva M. e MARCONI, Marina de A. (2003).
A pesquisa bibliográfica foi embasada nos documentos das autoridades que regulam o
setor de aviação nacional.
Os documentos da Organização da Aviação Civil Internacional – OACI foram analisados
pois eles recomendam as melhores práticas para o sistema de aviação civil e sistema de
resposta a emergências em um aeroporto.
A documentação da Agência Nacional da Aviação Civil – ANAC que é o órgão central
da aviação nacional foi utilizada, pois a partir desses documentos os aeroportos realizam a
adequação de suas atividades para atendimento às legislações do órgão regulador.
Documentos da GRUAIRPORT foram analisados, pois se trata 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 PRONADOV, 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.
Primeiramente, a pesquisa procurou os requisitos normativos para a obrigação de manter
viaturas específicas para aeroportos.
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.
Assim, é de responsabilidade da ANAC legislar e fiscalizar os aeroportos do país e, no
caso desta pesquisa, as viaturas de combate a incêndio.
Os documentos principais que vão tratar desse tema são o Regulamento Brasileiro da
Aviação Civil número 153 e a Instrução Suplementar 153.407 da ANAC.
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Os documentos vão apresentar a obrigatoriedade dos aeroportos adquirirem viaturas
especiais para suas operações, além das características construtivas e equipamentos necessários.
Além de toda uma infraestrutura com canhão de teto e para-choque, as viaturas devem
possuir uma aceleração específica para chegar ao acidente o mais rápido possível, sendo
um item obrigatório em norma.

Parâmetros recomendados Fonte: IS 153.407 ANAC
Além de toda essa característica construtiva, as viaturas devem possuir agentes extintores específicos.
Obviamente, a água é um agente extintor transportado nesses veículos, porém, para a
operação em aeroportos existe a obrigatoriedade de uso do LGE – líquido gerador de espuma
e do pó químico.

Quantidade mínimas de agentes extintores - Fonte: RBAC 153 ANAC
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Quando sabemos que uma viatura de bombeiro do aeroporto transporta espuma, logo
pensamos que esse material servirá para espumar a pista de pouso para uma aterrissagem
de emergência, como assistimos em alguns filmes.
Essa prática era usada muito antigamente, atualmente, a espuma utilizada é para combate ao fogo, sendo muito eficaz pois resfria, abafa e isola, assim, consegue combater grandes
áreas incendiadas da própria aeronave ou seu combustível derramado.
Alguns aeroportos brasileiros possuem suas viaturas com um equipamento especial
chamado STINGER. Podemos citar o aeroporto de Guarulhos e Viracopos.
Essas viaturas também possuem uma câmera térmica para conseguirem identificar o
foco de incêndio dentro da aeronave.
Em visita a aeroportos, pudemos notar a existência do documento de treinamento dos
bombeiros, tanto sua parte teórica quanto física.
Assim, além de combater as chamas, esses veículos são capazes de perfurar uma
aeronave e lançar o agente extintor em seu interior, aumentando a chance de sobreviventes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao conhecer a infraestrutura das viaturas de combate a incêndio dos aeroportos, pudemos notar a preocupação da Agência Reguladora em garantir que os aeroportos do país
possuam equipamentos de resposta à emergência prontos para emprego em um evento real.
Importante verificar que as administrações aeroportuárias investem uma grande quantidade de recursos financeiros para aquisição e manutenção de uma frota adequada para
atendimento a um acidente aéreo.
Uma boa prática observada é que tanto os aeroportos privados e os estatais realizaram
a renovação da sua frota de viaturas.
Essa busca contínua da manutenção da capacidade é importante, visto que um evento
real não tem hora para acontecer e o aeroporto precisa providenciar uma resposta rápida ao
sinistro.
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O VALOR DO TEXTO LITERÁRIO NAS AULAS DE LÍNGUA
INGLESA NO ENSINO MÉDIO
RESUMO: Segundo as Diretrizes Curriculares de Língua Estrangeira para o Ensino Médio, no Paraná
(2006), o ponto de partida, indicado para o desenvolvimento das aulas de Língua Estrangeira
Moderna, é o texto, cultivando as quatro técnicas discursivas: oralidade, compreensão auditiva,
escrita e leitura, a fim de colaborar para a formação absoluta do educando. Daí a precisão de
oferecer aos alunos textos de diferentes gêneros para que compreendam diferenças estruturais,
distingam autoria e interlocutor plausível, além de permitir o confronto com as experiências de
leitura que eles vivenciam em língua materna para que sejam capazes de erigir definições e
opiniões. Dentre os gêneros textuais a serem estudados, aconselha-se resgatar os textos literários
por permitirem a exploração dos conhecimentos linguísticos, discursivos e culturais dos alunos,
permitindo a formação de indivíduos críticos capazes de interagir socialmente. Através do relato
de uma aula de Língua Inglesa para o 2º ano, de uma escola pública, do Ensino Médio, em que
se explorou um conto de Edgar Allan Poe, pretende-se conscientizar os professores de Língua
Inglesa, do Ensino Médio, quanto à importância de se trabalhar com texto literário. Neste trabalho,
foram estudados alguns artigos, documentários, teses e outros trabalhos científicos que discutem
e apresentam ponderações, implicações que podem contribuir para uma maior compreensão da
temática proporcionada neste artigo que é precisamente o valor do texto literário nas aulas de
língua inglesa no ensino médio.

Palavras-chave: Gêneros textuais; Textos literários; Ensino da Língua Inglesa.
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INTRODUÇÃO

C

onforme exposto no resumo, este estudo tem como objetivo geral estudar os fatores que
influenciam e são necessários para a introdução do ensino da língua inglesa de forma
clara e objetiva aos estudantes do ensino médio.

E como objetivos específicos, conhecer os Principais elementos que influenciam o ensino
da língua estrangeira segundo Poe; determinar uma metodologia clara e sucinta de exposição aos
educandos; propor trabalhos, a fim de promover mais interação entre os alunos e utilizar textos em
língua estrangeira, que sejam claros e simples, para favorecer o entendimento dos alunos.
Para tanto é necessário explicitar que, segundo as Diretrizes Curriculares de Língua Estrangeira
para o Ensino Médio, no Paraná (2006), “é necessário trabalhar língua enquanto discurso (oral e/ou
escrito) - compreendido como exercício social significativo”, e o ponto de arranque sugerido para o
desenvolvimento das aulas de Língua Estrangeira Moderna é o texto, sem realçar apenas a prática
da leitura e o desenvolvimento das táticas de leitura, em avaria da oralidade, escrita e compreensão
auditiva.
Avaliando a compreensão discursiva que orienta as Diretrizes Curriculares, entende-se que,
ao interagir com o texto, há a possibilidade de se cultivar as quatro práticas discursivas: a leitura, a
oralidade, a escrita e a compreensão auditiva, haja vista que, em casos reais de comunicação, elas
não se despontam isoladamente, mas, vemos o oposto disso, são influenciadas umas pelas outras.
Daí a precisão de se oferecer ao aluno textos de diversos gêneros textuais para que ele entenda
diferenças estruturais, distingue autoria e interlocutor possível, além de permitir o confronto com as
experiências de leitura que o educando vivencia em língua materna, preparando-o não exclusivamente para a obtenção de uma língua estrangeira, mas também para agir criticamente em sociedade.
Porém, Marcuschi (2008 p. 207), afirma que: “Os gêneros que aparecem nas seções centrais e
básicas, analisados de maneira aprofundada, são sempre os mesmos. Os demais gêneros figuram
apenas para enfeite e até para distração dos alunos”.
Essa é a conjuntura do texto literário nas aulas de Língua Inglesa, pois entende-se que os
materiais didáticos disponibilizados para o Ensino Médio têm, em sua maior parte, apresentado textos publicitários, jornalísticos, informativos, de opinião, contudo o texto literário tem sido raramente
abordado.
O que não se justifica porquanto a literatura, além de cooperar para a obtenção da língua,
permite adentrar e robustecer temas sociais, políticos, econômicos e emocionais que colaboram
para a edificação de uma consciência crítica, preparando o educando para entender-se como sujeito
histórico e socialmente constituído.
No Ensino Médio, o aluno começa a ter relação real com a Literatura, um dos principais conteúdos cultivados nas aulas de Língua Portuguesa, portanto, a linguagem conotativa, simbólica, cultivada
nos textos literários, não se expõe como algo incógnito, além disso, o aluno começa a familiarizar-se
com escolas literárias, autores e obras consagradas da literatura nacional e estrangeira. E o mais
admirável, há a percepção da acuidade da Literatura para a formação integral do ser humano.
Acredita-se que toda essa “descoberta da literatura” em língua materna possa ser estendida
às aulas de Língua Inglesa, permitindo a exploração dos conhecimentos lingüísticos, discursivos,
sócio-pragmáticos e culturais dos educandos, gerando o ingresso às diversas revelações culturais,
não apenas às culturas norte-americana e britânica, ampliando o senso crítico, confrontando obras
de autores nacionais e estrangeiros, entendendo as influências e os processos intertextuais.
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TEXTO LITERÁRIO NAS AULAS DE
LÍNGUA INGLESA NO ENSINO MÉDIO
O referencial teórico que baseia os temas teórico-metodológicos das Diretrizes Curriculares para o ensino da Língua Estrangeira
no Paraná retoma a pedagogia crítica:
Por entender que esta é a tônica de uma
abordagem que valoriza a escola como
espaço social democrático, responsável
pela apropriação crítica e histórica do conhecimento, como instrumento de compreensão das relações sociais e para a
transformação da sociedade (DIRETRIZES CURRICULARES PARA LÍNGUA ESTRANGEIRA, 2006, p.28).

Dessa maneira, a aula de Língua Estrangeira também necessita permitir ao educando
a consideração e a captação da variedade
lingüística e cultural, engajando-o discursivamente a fim de que, criticamente, possa arquitetar definições em analogia ao mundo em
que vive e o texto literário pode ser um fantástico recurso para que isso aconteça, analisando que, por meio da Literatura é possível solicitar ponderações sobre assuntos de poder
e as ideologias predominantes presentes na
sociedade, auxiliando para a formação de um
ser crítico capaz de edificar acepções, respeitar e distinguir dessemelhantes culturas.
Contudo, em transações de conhecimentos com professores de Língua Inglesa da
rede Estadual de Ensino do Paraná, compreende-se que há, praticamente, a eliminação
do texto literário nas aulas no Ensino Médio,
normalmente explicada pelos seguintes fatores: o grande número de alunos em sala, a
carga-horária restrita da matéria, a falta de
empenho dos alunos pela literatura, não exclusivamente em Língua Estrangeira, mas
ainda em Língua Materna, a deficiência de
materiais de apoio, além das dificuldades em
relação aos conhecimentos linguísticos dos
estudantes.

Apreende-se que esses problemas
aconteçam em qualquer conjuntura, não exclusivamente em relação ao enfoque da literatura, porque, independentemente do gênero
textual ou do conteúdo a ser ministrado, os
mesmos assuntos são oferecidos e, apesar
disso, as aulas são, de alguma forma, desenvolvidas.
Polidório (2004) desenvolveu um estudo de caso com educandos de terceiro ano
do Ensino Médio, de uma escola estadual de
Cascavel - Paraná, cujo alvo foi averiguar a
reação dos educandos ao desenvolverem atividades pertinentes à literatura, nesse caso, o
gênero textual utilizado foi o conto. Faz-se imperioso aclarar que os atributos desse grupo
de educandos são as usualmente lembradas
em escolas públicas estaduais do Paraná:
carga-horária limitada, 40 alunos em sala de
aula, falta de motivação, ausência de material didático e limitação de conhecimento em
Língua Inglesa. Todavia, consoante análise do
autor:
O uso de contos mostrou reações positivas, pois os alunos gostavam de saber o
que aconteceria no final de uma história
e isso os fazia se concentrar na leitura.
Gostavam de discutir o tema dos contos.
A participação dos alunos nas aulas com
os contos foi maior do que nas aulas sem
os contos. Foi possível perceber que 50%
deles se interessaram pela leitura e discussão (POLIDORIO, 2004, p. 96).

Perante tudo isso, é apropriado assegurar que é crível explorar a literatura no Ensino Médio, haja vista que, além de auxiliar
na aprendizagem da língua, admite, como
qualquer outro texto, o aproveitamento de
conhecimentos lingüísticos antes obtidos e,
promove, ainda, a oportunidade de discutir
temas conexos à vida que contribuirão para o
desenvolvimento absoluto do indivíduo. Lazar
(2005, p. 19) destaca que:
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Assim, ao encorajar nossos alunos a lidar
com as múltiplas ambiguidades do texto
literário, estamos ajudando a desenvolver
sua capacidade geral de inferir significados. Essa habilidade muito útil pode ser
transferida para outras situações em que
os alunos precisam fazer uma interpretação com base em evidências implícitas
ou não declaradas (LAZAR, 2005, p.19).

De acordo com as Diretrizes (2006), o
trabalho com o texto não necessita estar conectado exclusivamente ao desenvolvimento
da prática da leitura, sobressaindo o aperfeiçoamento das táticas de leitura e relegando a
um segundo plano os demais métodos: oralidade, escrita e compreensão auditiva. Collie
and Slater (1987) defendem que, ao ser exposto ao texto literário, o aluno se familiariza
com estruturas variadas que compõem a língua as quais se despontam de forma distinta
na literatura, tolerando o desenvolvimento do
exercício de escrita:
Lendo um corpo de texto substancial e
contextualizado, os alunos adquiram familiaridade com muitas características da
linguagem escrita – a formação e função
das frases, a variedade de estruturas possíveis, as diferentes maneiras de conectar
ideias – que ampliam e enriquecem suas
próprias habilidades de escrita (COLLIE;
SLATER, 1987, p. 5).

A Literatura permite, também, o trabalho
com a oralidade ao promover a exploração
de conceitos a respeito dos assuntos debatidos ou ainda ao oferecer uma parte de uma
peça teatral, neste caso, de acordo com Lazar
(2005, p.138): “Como a maioria das peças
é rica em diálogos, usar uma peça com os
alunos é uma maneira útil e interessante de
se concentrar na linguagem conversacional”.
E, enfim, a concepção auditiva ao se
cultivar atividades com CDs, ao assistir adaptações de obras literárias para o cinema ou,
ainda, a leitura, em voz alta, de um poema,
por exemplo, pelo próprio docente. Outro ponto marcante no trabalho com a literatura, é o

desenvolvimento cultural, porque, através do
texto, o aluno terá contato com um mundo
diverso do seu, com épocas diferentes, autores diversos, permitindo o reconhecimento
de que existem culturas diferentes. Aebersold
and Field (1997) salientam que uma das finalidades do estudo da literatura é auxiliar
os educandos a apreciarem, entenderem e
também distinguirem outras culturas.
Collie & Slater (1997), salientam que
muitos aprendizes de língua estrangeira não
têm a chance de visitar o país em que a língua é aproveitada, a fim de aprofundarem-se
no conhecimento, não só da língua, como
também da cultura daquele país, nesse caso,
o texto literário mostrar-se como uma janela
a qual admite ao educando acesso ao estilo
de vida e aos valores dos falantes naturais
da língua.
Para todos esses aprendizes, caminhos
mais indiretos para essa forma de entendimento devem ser adotados para que eles
compreendam o modo de vida do país:
programas de rádio, filmes ou vídeos, jornais e, por último, mas não menos importante, obras literárias (COLLIE & SLATER,
1997, p.4).

Duff and Malley (2003) defendem o uso
do texto literário como um recurso importante
para instigar as atividades com a língua, ao
considerarem que literatura é material autêntico, uma vez que não é determinada artificialmente para fins pedagógicos, “Em termos de
linguagem, os textos literários oferecem amostras genuínas de uma ampla gama de estilos,
registros e tipos de texto em vários níveis de
dificuldade. Por esta razão, eles são dignos
de consideração” (DUFF; MALEY, 2003, p.6).
Ao se cultivar o texto literário, é importante lembrar que as tecnologias beneficiam o
uso de soluções alternativas, não restringindo
a exposição ao estudo do texto escrito, porque há a possibilidade de se avaliar vídeos
em que poemas são explanados, produções
de cinema que são adaptações de obras lite30 - ABRIL/ 2022 - Educar FCE
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rárias, as quais ainda poderão ser debatidas;
além da produção de peças de teatro ao estudar os grandes dramaturgos, Shakespeare,
por exemplo. Quanto à importância do teatro,
Holden e Rogers (1997, p. 80) destacam que:
A principal razão para usar o drama é que
ele libera a imaginação e enriquece sua
prática em sala de aula. Pode ser rápido
e simples de usar; não precisa de equipamento e treinamento especiais. Claro,
algumas pessoas usam o drama de uma
maneira muito mais complexa ou estendida, mas as ideias simples descritas aqui
são eficazes e abertas a qualquer professor (HOLDEN; ROGERS, 1997, p. 80).

Além de explorar a imaginação e enriquecer a aula de língua estrangeira, a exploração das peças teatrais colabora para a
interação do educando com o grupo, desinibindo-o e excitando a autoconfiança. Lazar
(2005, p.138) afirma:
Fazer com que os alunos trabalhem juntos em uma mini-produção de uma peça,
ou simplesmente leiam um trecho de uma
peça em voz alta em sala de aula, é uma
excelente maneira de criar coesão e cooperação em grupo (LAZAR, 2005, p.138).

A partir de explanações feitas por docentes de Língua estrangeira, nota-se a apreensão com os critérios a serem notados ao
selecionar-se o texto literário para uma determinada turma. Aebersold and Field (1997)
indicam que, para a escolha do material, o
docente deve analisar, segundo cada grupo:
o aspecto cultural, permitindo o uso do conhecimento prévio do educando; esse fator
ainda é destacado por Lazar (2005, p.14) ao
aludir a “literary background”, isto é, o conhecimento que o estudante expõe a respeito da
literatura: “Se os alunos estão familiarizados
com a literatura em seu próprio idioma, então
estudar literatura em inglês pode fornecer um
ponto de comparação interessante e instigante”.

Outro aspecto a ser analisado é a importância da matéria de estudo para a vida
do educando, isto é, ter em mente os seus
empenhos, hobbies, maturidade intelectual,
e, enfim, o nível de elocução agregado, ou,
segundo Lazar (2005, 53) a proficiência linguística do aprendiz, o qual precisa perceber,
no mínimo, as estruturas básicas da língua.
Ao oportunizar a ascensão ao texto literário nas exposições de língua Inglesa, o docente ainda poderá proferir a analogia dessa
disciplina com outras do currículo de Ensino
Médio, por exemplo, Língua Portuguesa, Artes e História, Filosofia sugerindo atividades
ou projetos interdisciplinares que colaborem
para a igualdade no tratamento da disciplina
de Língua Inglesa em relação às demais, fazendo com que o aluno apreenda que conteúdos de disciplinas distintas podem estar
relacionados.

TEXTO LITERÁRIO: RELATO DE UM
EXPERIMENTO COM EDUCANDOS DA
SEGUNDA SÉRIE DO ENSINO MÉDIO
As experiências contadas são o efeito
de duas aulas ministradas em quatro turmas,
de segundo ano, período matutino, do Ensino
Médio Regular, de uma escola estadual do
município de Toledo-PR. Essas classes oferecem os atributos comuns de escolas públicas estaduais do Paraná: 40 alunos em cada
turma. A carga horária de Língua Inglesa, no
caso específico dessa escola, divide-se em
duas horas-aula semanais na primeira série
do Ensino Médio Regular, e duas na segunda
série e o conhecimento da língua pode, nessas turmas, ser considerado básico.
O texto literário escolhido para as aulas
foi o conto “Berenice”, de Edgar Allan Poe.
Essa alternativa é justificada porque Poe é
um dos representantes do Romantismo, período literário com o qual os alunos já haviam
trabalhado nas aulas de literatura em Língua
Portuguesa. Quanto à escolha do conto, analisou-se a temática da obra a qual apresenta
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afinidades com os contos de Álvares de Azevedo, autor do Romantismo brasileiro, com
quem os educandos permaneciam acompadrados, isto é, existia o que Lazar (2005 p.14)
considera como “literary background”. Assim,
marcos como “gótico”, “gosto pelo sobrenatural”, “mal do século”, “noturnismo”, “morbidez” não eram ignorados.
É importante elucidar que se promoveu
a leitura do conto em Língua Materna, basicamente, porque a proficiência linguística dos
alunos não admitiria a compreensão da obra
em Língua Inglesa; além disso, o alvo da atividade com o texto literário, em um primeiro
momento, não era focar no ensino de estruturas da Língua Inglesa, mas excitar o gosto
pela literatura, ampliar a aptidão de interpretação de textos, levando-os a divulgarem seus
anseios e ideias em relação à temática do
conto e também a entenderem as relações
entre a obra de Poe e a de Álvares de Azevedo. Por fim, como era a primeira vez que os
alunos trabalhariam com o gênero conto, na
aula de Língua Inglesa, a finalidade era evitar
circunstâncias que originassem dificuldades
para a análise da obra.
É importante aclarar que estas atividades com o conto foram desenvolvidas no
quarto 3° Trimestre porque os alunos já estariam dispostos para ampliar os exercícios
propostos devido aos conteúdos estudados
no 1° e 2° trimestres, na disciplina de Língua
Portuguesa no que diz respeito ao Romantismo.

PRIMEIRA AULA: O AUTOR
Basicamente, foram exploradas, em Inglês, determinados assuntos a respeito de
Poe a fim de averiguar o conhecimento prévio
dos alunos:
Who is Edgar Allan Poe?
What do you know about Poe?
Have you ever read his poems or short
– stories?
Em seguida, foi difundido um texto, em
Inglês, com os dados biográficos de Poe.
Após a leitura, os educandos realizaram determinadas atividades para exploração do
vocabulário e, em seguida, o docente situou
o autor literariamente, destacando os temas
abordados em suas obras, relacionando-o
com algumas propriedades observadas na
obra de Álvares de Azevedo. A inquietação
em exibir o autor antes da leitura da obra deve-se a duas questões. Essencialmente, incitar a curiosidade dos educandos porque,
nessa faixa etária, normalmente eles gostam
de temas conexos ao suspense, ao sobrenatural e ao mistério, temas consecutivamente
explorados por Poe. Outro fator extraordinário
é apresentado por Duff & Malley (2003, p.6)
ao referirem-se ao escritor de uma obra: “Os
textos literários não são triviais no sentido de
que tratam de assuntos que preocupam o escritor o suficiente para fazê-lo escrever sobre
eles”.
Essa afirmação pode ser confirmada
pela obra de Poe, uma vez que os documentos biográficos do autor assinalam para uma
série de casos os quais levam o leitor a alcançar que os temas abordados em sua obra podem ser aclarados por fatos vivenciados pelo
autor no transcorrer de sua vida. Em seguida,
foi aconselhada a leitura do conto “Berenice”
para a próxima aula.

30 - ABRIL/ 2022 - Educar FCE

137

Revista Educar FCE - 53 ª Edição - 30 - Abril/ 2022

SEGUNDA AULA: A OBRA
Primeira atividade
Oralmente, os educandos responderam
às seguintes questões:
a)
Who are the main characters?
What is the relationship between them?
b)
How would you describe Berenice? And Egeu?
c)
d)
“death”?

What happened to Berenice?
What was Egeu’s reaction to her

e)
What did Egeu realize at the end
of the story?
f)
How did you feel after reading
this short story? Why?
Logo que os alunos respondiam às
questões, o educador, auxiliando-os, anotava
na lousa as respostas a fim de prepará-los em
relação ao vocabulário ignorado, acarretando-os a espalharem suas opiniões e anseios em
relação à leitura.

SEGUNDA ATIVIDADE
Os alunos ganharam cinco fragmentos
do conto original em Inglês e, em duplas, careceriam organizá-los na ordem em que aparecem no texto. Muitos educadores discutem
o uso de fragmentos para cultivar um texto
literário, argumentando que os educandos
acabam não se interessando pela leitura integral do texto e a compreensão do enredo
pode ficar afetada. Como foi promovido que a
leitura do conto fosse em Português, não houve empenho para o entendimento das ações
básicas que ajeitam o enredo e os fragmentos foram empregados a fim de acomodar o
contato com a Língua Inglesa no contexto da
literatura. Além disso, a escolha feita impediu
problemas quanto à participação dos educandos nas atividades, haja vista que, caso a
leitura tivesse sido do texto original em Inglês

e na íntegra, muitos educandos sentiram-se
frustrados e desmotivados. Quanto ao emprego de fragmentos de obras literárias, assim
posicionam-se Collie & Slater (1997, p. 11):
Ler ou traduzir um trabalho em sala de
aula, hora após hora, semana após semana, pode ser uma experiência tão triste
que muitos alunos nunca mais querem
abrir um livro em língua estrangeira. As
extrações fornecem um tipo de solução.
As vantagens são óbvias: a leitura de uma
série de passagens de diferentes obras
produz mais variedade na sala de aula, de
modo que o professor tem mais chances
de evitar a monotonia, ao mesmo tempo
em que dá aos alunos um gostinho do
sabor especial de um autor (COLLIE &
SLATER, 1997, p. 11).

As partes selecionadas ofereciam alguns
momentos expressivos do enredo: a aula de
Egeu e a distinção dos personagens Egeu e
Berenice, a alusão à aproximação das núpcias
do casal, a ocasião em que Egeu recebe a
nota da morte de Berenice, a fixação pelos
dentes de Berenice e o desenlace da narrativa. Esses fragmentos foram escolhidos a partir
das exceções de Collie & Slater (1997, p. 12):
Os critérios que consideramos mais úteis
na escolha de excertos para trabalhos
de aula são os seguintes: os excertos
devem ser interessantes em si mesmos
e, se possível, próximos dos interesses
dos alunos; eles devem ser uma parte
importante do padrão geral do livro; e devem fornecer um bom potencial para uma
variedade de atividades em sala de aula
(COLLIE & SLATER, 1997, p. 12).

A partir dos fragmentos elegidos para
a atividade antecedente, os estudantes debateram as definições das palavras desconhecidas e, associando-as com o texto em
Português, chegaram aos sentidos acertados.
Em seguida, teve a discussão dos atributos
românticos presentes nesses trechos, especialmente em afinidade ao gótico, ao mal do
século, ao noturnismo, à morbidez e ao sobrenatural.
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Como os educandos tinham lido os documentos biográficos, ainda puderam alcançar o aspecto de assuntos comuns explorados
por Poe e o modo pela qual as aparências da
vida pessoal do autor intervêm na produção
de suas obras. Enfim, foram abordados determinados temas com relação à influência de
Poe na obra de Álvares de Azevedo. Nesse
momento, aconselha-se que os educandos
realizassem a leitura de algum conto de Azevedo presente na obra “Noite na taverna”.

ANÁLISE DOS RESULTADOS
Na primeira aula, ao explorar as informações biográficas de Poe, alguns educandos conheciam as seguintes obras: o conto
“O gato preto”, o poema “O corvo” e o livro
“Assassinatos na Rua Morgue”. Essas obras
foram explanadas pelos estudantes e acordou a curiosidade dos colegas, a partir dos
comentários, foram oferecidas algumas propriedades do autor, as quais foram listadas
na lousa, em Inglês, o que promoveu a compreensão do vocabulário do texto a respeito
de Edgar Allan Poe. Quanto às aparências
linguísticas, o texto era compreensível, pois
os educandos conheciam o passado simples
dos verbos e eram raras as palavras desconhecidas.
A partir das atividades desenvolvidas
com o conto “Berenice”, entendeu-se que,
por terem lido o texto em Língua Portuguesa, os alunos abraçaram-se e percebiam-se
seguros para explanar sobre a obra. Na primeira atividade, por exemplo, a participação
foi intensa e muitos se esforçaram para contrapor às questões usando o vocabulário em
Inglês, especialmente expressões adjetivas e
os comparativos, conteúdos que tinham sido
trabalhados no primeiro trimestre deste ano.

Pelas respostas oferecidas às questões
a, b, c, d, e, da primeira atividade, sobre o enredo, pôde-se apreender que houve captação
dos elementos da narrativa, entretanto muitos
permaneceram em dúvida quanto à morte de
Berenice, fato que gerou uma discussão entre
aqueles que compreenderam que ela havia
morrido e aqueles que acharam a crise de
catalepsia. Quanto à questão, muitos ficaram
intrigados com a atitude de Egeu e falaram
que o conto acordou o medo, angústia, tristeza. Outros sentiram-se curiosos e ansiosos
pelo desfecho, na opinião deles magnífica.
É interessante notar que essa atividade
consentiu que os educandos ajuizassem sobre as impressões que um texto pode atentar
no leitor, independente do gosto; muitos falaram que não amaram o conto porque não
se notaram confortáveis com o estilo como
Poe aborda a morte, a violação do túmulo e
a extração dos dentes da Berenice, supostamente morta.
Por outro lado, outros entenderam que
além, dos fatos narrados serem coerentes
com algumas características do Romantismo
e do próprio autor, também representam situações as quais podem ser comprovadas com
fatos que até hoje podem ser vivenciados.
Para ilustrar, alguns alunos narraram casos
sobre catalepsia e sobre violação de sepulturas que foram divulgados pela mídia, argumentando que o ser humano é capaz de atitudes, à primeira vista impensáveis, e, segundo
eles, Egeu apresentava sintomas de doença,
como depressão, além da monomania. As
reações demonstradas pelos alunos comprovam a seguinte afirmativa de Lazar (2005, p.
19): “Mas a literatura também pode ter uma
função educacional mais ampla na sala de
aula, pois pode ajudar a estimular a imaginação de nossos alunos, desenvolver suas habilidades críticas e aumentar sua consciência
emocional”.
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Esta primeira atividade estava prevista
para uns quinze minutos da exposição, contudo estendeu-se e, após as discussões, os
alunos comentaram as observações apontadas na lousa. Assim, as outras duas atividades foram desenvolvidas em outra exposição.
Quanto à segunda atividade indicada, a maioria conseguiu preparar os fragmentos na ordem adequada; o fato de ficarem em duplas
foi categórico:

Percebeu-se que alguns alunos ficaram
admirados por obterem o entendimento das
passagens oferecidas, mesmo sem conhecer todo o vocabulário, muitos destacaram
as palavras ou expressões que lhes admitiram distinguir a ideia fundamental de cada
fragmento, para depois agregar-los ao texto
em Português: baptismal name, cousins, ill,
graceful, agile, burial, teeth, Berenice was –no
more, thirty –two small, white, and ivory.

Em um nível mais prático, trabalhar em
grupo pode diminuir as dificuldades
apresentadas pelo número de incógnitas
em uma página de texto literário. Muitas
vezes, outra pessoa em um grupo será
capaz de fornecer o elo perdido ou preencher um significado apropriado de uma
palavra crucial, ou se não, a tarefa de fazê-lo se tornará compartilhada (COLLIE &
SLATER, 1997, p. 9).

Por fim, na terceira atividade, os alunos
retomaram o conteúdo a respeito do Romantismo, explorado no 4° trimestre, nas exposições de Língua Portuguesa e, com o auxílio
do texto em Português, alcançaram a percepção característica como o mal do século, a
qual eles confirmaram citando dos fragmentos, em Inglês, determinadas frases ou expressões empregadas pelo autor.

Para a apreensão dos fragmentos, os
educandos foram orientados para utilizar as
táticas de leitura que têm sido exploradas no
transcorrer das exposições. Primeiramente,
foi feita a leitura integral dos fragmentos, isto
é, o skimming; em seguida, eles averiguaram
os cognatos e as palavras formadas por prefixos ou sufixos, avaliaram o conjunto e as
palavras conhecidas e, em seguida, buscaram no texto, em Português, os fragmentos
correspondentes.
Observou-se, também, que durante a
realização dessa atividade, muitos apelaram
às anotações feitas na aula precedente e averiguaram se o vocabulário usado por eles, ao
delinear os personagens, por exemplo, era
semelhante com aquele empregado por Poe.

Pela leitura integral do texto, em Português, houve a percepção do sobrenatural,
o noturnismo e o sentimento de solidão do
indivíduo. Esses elementos foram também associados à Álvares de Azevedo, representante
da segunda geração dos poetas românticos
brasileiros, o qual também lançou contos, nos
quais aborda temas análogos aos explorados
por Poe. É atraente observar que, ao relacionarem a obra de Poe com a de Azevedo,
alguns educandos resgataram determinadas
propriedades da obra de Lord Byron, poeta
do Romantismo inglês, que havia sido explorada, nas aulas de Língua Inglesa, no terceiro
trimestre.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não se ambiciona aconselhar que as exposições de Língua Inglesa, no Ensino Médio,
advenha a destacar exclusivamente o estudo da literatura, com ênfase em períodos literários,
autores e obras, mas vale ressaltar que apesar disso a compreensão do texto literário é uma
questão que merece ser observada com discernimento, uma vez que colabora para o incremento integral do estudante, além de harmonizar um ponto de vista dessemelhante para uma
exposição de Língua Estrangeira, na qual não se estuda somente a língua; com a qual o aluno, às vezes, sente-se frustrado, por não conseguir dominá-la ao completar o Ensino Médio.
Apesar de o texto literário colaborar para a obtenção da Língua Inglesa, pois beneficia
o contato com estruturas linguísticas e vocabulário diferentes, explorando definições conotativas, harmonizando a percepção das modificações linguísticas, ao se trabalhar com textos
em Inglês de autores de épocas diferentes; salienta-se que o conhecimento e a experiência
que o educando adquire, por meio de uma exposição a qual explora o texto literário, priorizando as aparências culturais e humanos, passa a fazer parte de sua vida, independente da
competência linguística.
Assim, cabe ao educador de Língua Inglesa, conjecturar a respeito dos materiais dessa
disciplina para o Ensino Médio e se conscientizar de que o papel do docente de línguas não
é exclusivamente lecionar a língua, porém, integrá-la com os conteúdos de outras disciplinas,
apreciando o aspecto interdisciplinar e multidisciplinar, tornando-a mais expressiva para o
estudante, a fim de prepará-lo para ajuizar criticamente e integrar-se socialmente.
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AUDIODESCRIÇÃO COMO RECURSO DE ACESSIBILIDADE EM
AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM
RESUMO: Trata-se de uma revisão qualitativa da literatura que teve como objetivo buscar artigos que
exemplifica se e descrevessem ações que apresentaram o uso da audiodescrição como recursos
de acessibilidade em contextos de ensino-aprendizagem remoto. Para a coleta de dados foram
utilizadas as bases CAPES periódicos. Inicialmente, foram encontrados 14 artigos. Desses, apenas
4 abordavam aspectos relacionados a audiodescrição e o ensino remoto e estavam de acordo
com os critérios de inclusão. Porém, dentre os 4, apenas 3 apresentavam alguma descrição
efetiva das práticas realizadas. Os resultados apontaram que ainda são poucos os estudos que
envolvem a audiodescrição e quando a retratam falam de uma realidade específica.

Palavras-chave: Audiodescrição; AVA; Ensino Remoto; EaD.
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INTRODUÇÃO

P

artindo do princípio de que todas as pessoas com deficiência têm o direito universal de
desfrutar dos bens culturais da sociedade e do acesso à educação em condições de
igualdade com as demais pessoas sem deficiência, para isso entende-se que a acessibilidade é fundamental para romper barreiras de acesso.
A audiodescrição é uma tecnologia assistiva que possibilita às pessoas com deficiência visual
“enxergarem” imagens através de palavras, pois descreve aquilo que só pode ser apreendido através
da imagem. Assim é utilizada em cinemas, programas televisivos, exposições em museus, eventos
esportivos, shows, fotos, trabalhos acadêmicos, etc., como forma de promover e garantir o direito
de acessibilidade.
O uso da audiodescrição possibilita que deficientes visuais possam acessar o mundo imagético através da transcrição de imagens em palavras, efetivando-se o direito à acessibilidade. Além de
ser apontada como benéfica para todos, uma vez que amplia através da audição a compreensão
sobre determinada imagem. Entretanto, o uso da audiodescrição precisa e deve ser ampliado e
discutido.
Cabe destacar a importância do uso de imagens em sala de aula, sejam elas presenciais ou
virtuais, pois bem como apontado por Motta (2015) o uso de imagens no espaço educativo está
além da mera ilustração ou enfeite, chamar à atenção ou tornar alguma dinâmica mais atraente. Mas,
também cabe recurso imagético à função de complementar o entendimento do tema em estudo,
facilitando a compreensão e assimilação e por vezes, a imagem “fala por si só”. Ou seja, todas as
imagens têm um sentido e uma finalidade e por isso é tão necessário transformá-las em palavras.
Uma vez que o uso da audiodescrição é importante para romper as barreiras que tornam o
ensino inacessível, possibilitando aos deficientes visuais “enxergar através das palavras”, usá-la em
ambientes virtuais de aprendizagem torna-se de extrema relevância dado todo o avanço tecnológico
que estamos vivenciando. Atualmente a internet e os suportes tecnológicos estão mais presentes na
vida das pessoas do que há 10 anos.
No texto “sala de aula interativa: a educação presencial e à distância em sintonia com a era
digital e com a cidadania”, Marco Silva aborda o conceito de interatividade como o modo de comunicação que vem desafiar professores e gestores da educação e coloca a interatividade como
fundamento da educação presencial e à distância em sintonia com a era digital e com a construção
da participação cidadã.
Embora seu texto tenha sido escrito há 19 anos, pode-se dizer que pouco avançamos em
relação aos temas abordados, um dos principais pontos apontados pelo autor é o fato de que embora alguns professores já entendam que conhecimento não se transmite, mas se constrói através
da interação, a comunicação ainda é feita como mera transmissão.
Em ambientes presenciais a interação oral muitas vezes é reduzida a perguntas e respostas e
as atividades realizadas geralmente são feitas de maneira individual, enquanto nos ambientes virtuais
perpetua-se a prática da mera transmissão de conteúdos mesmo que para isso utilizem recursos
diferenciados. Assim, como aponta o autor, é preciso despertar o interesse dos professores para
uma nova comunicação com os alunos em sala de aula presencial e virtual.
Como nova comunicação, o autor se refere a interação, que embora seja um conceito amplo,
aqui pode ser entendido como processo de criação mútua onde o receptor intervém na mensagem
que recebe complementando seu interlocutor. Rompendo, assim, com o esquema clássico da informação que se baseava numa ligação unilateral: emissor-mensagem-receptor.
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A essa concepção o autor traça um paralelo com os ideais de Paulo Freire e da pedagogia
do Parangolé e propõe o que conceitua como sala de aula interativa, seja ela presencial ou virtual.
Nessa concepção muda o papel do professor que deixa de ser um “contador de histórias” (transmissor de conhecimentos) e converte-se em formulador de problemas, provocador de interrogações,
coordenador de equipes de trabalho e sistematizador de experiências.
Por fim, ressalta que a interação não pressupõe a aquisição de tecnologias caras e inovadoras,
a tecnologia aqui não é essencial e sim, o repensar da prática e da maneira de comunicação que incentive a participação, cooperação, bidirecionalidade e multiplicidade de conexões entre informações
e atores envolvidos. Parafraseando-o: mais do que nunca o professor está desafiado a modificar sua
comunicação em sala de aula e na educação [...] (p.15).
Como dito anteriormente, as problemáticas apontadas por Silva ainda são recentes no meio
educacional tornando-se mais evidentes com a pandemia que estamos enfrentando ao longo dos
últimos anos, em que de uma hora para outra o ambiente físico da sala de aula presencial precisou
dar lugar ao ambiente virtual, sem que educadores e estudantes fossem preparados para tal. É importante ressaltar que a falha interação não é o único fator responsável pelo insucesso educacional
nesse tempo de pandemia, onde muitos alunos ficaram excluídos do seu direito básico à educação
por não terem acesso a internet, há muitas questões envolvidas que englobam diferentes esferas
sociais e políticas. Entretanto, cabe ressaltar que o olhar cuidadoso e a busca de uma prática que
promova a interação serviu como aliada nesse tempo.
Assim, mais do que nunca pensar nesses ambientes de maneira inclusiva faz com que o uso
da audiodescrição possibilite o acesso às plataformas de ensino de forma igualitária, promovendo
qualidade na vivência de pessoas com deficiência visual.
O uso de audiodescrição como recurso de acessibilidade tem ganhado cada vez mais espaço,
conforme o direito à acessibilidade de pessoas com deficiência visual é reconhecido e garantido.
Tendo sua origem em meados da década de 1970 no Estados Unidos, com a audiodescrição de
peças teatrais e logo passando a ser utilizada em programas televisivos e se espalhando pela Europa, para que, enfim, chegasse ao Brasil no ano de 2003, num festival de filmes sobre deficiência e
avançando lentamente com o foco na cultura e lazer (FRANCO, et al. 2009).
Em relação ao uso da audiodescrição como recurso de acessibilidade no âmbito educacional, são poucos e recentes os estudos que abordam essa temática, pois a audiodescrição não faz
parte de documentos legais relacionados à educação. Entretanto, é apontada como um importante
recurso de acessibilidade, principalmente no que se refere a descrição de imagens em processos
educacionais, beneficiando não apenas pessoas com deficiência visual, mas também outros grupos
(MIANES, 2016).
É importante ressaltar que o processo de audiodescrição envolve buscar o conhecimento sobre
o que será descrito e saber transmitir as informações e sensações, abrindo novas portas para ver o
mundo. Por isso é importante que exista formações que tratem dessa técnica para instrumentalizar
profissionais da educação tornando sua prática mais inclusiva (MIANES, 2016).
Assim, conforme os estudos em audiodescrição foram avançando coube o questionamento
em relação ao seu uso em plataformas digitais na modalidade de Ensino a Distância (EaD). Ao compreender que o próprio EaD por si só, é um eliminador de barreiras, por permitir o acesso de todos
em qualquer tempo e espaço, democratizando assim o ensino. Entretanto, cabe investigar como tem
sido feito a acessibilidade para estudante com deficiência visual e cegueira e se o recurso de audiodescrição tem contribuído para essa prática. Partindo dessas questões é que se constitui esse artigo.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este estudo constitui uma revisão bibliográfica, que de acordo com Severino (2007),
a partir do: [...] registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos,
teses etc. Utilizam-se dados de categorias
teóricas já trabalhadas por outros pesquisadores e devidamente registrados. Os
textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. O pesquisador trabalha
a partir de contribuições dos autores dos
estudos analíticos constantes dos textos
(SEVERINO, 2007, p.122).

De caráter qualitativo e descritivo, conforme definido por Rodrigues e Limena (2006,
p. 90),
A abordagem qualitativa como: Quando
não emprega procedimentos estatísticos
ou não tem, como objetivo principal, abordar o problema a partir desses procedimentos. É utilizada para investigar problemas que os procedimentos estatísticos
não podem alcançar ou representar, em
virtude de sua complexidade. Entre esses
problemas, podemos destacar aspectos
psicológicos, opiniões, comportamentos,
atitudes de indivíduos ou de grupos. Por
meio da abordagem qualitativa, o pesquisador tenta descrever a complexidade de
uma determinada hipótese, analisar a interação entre as variáveis e ainda interpretar
os dados, fatos e teorias (RODRIGUES;
LIMENA, 2006, p. 90).

Esta pesquisa explora o uso da audiodescrição como recurso de acessibilidade em
contextos de ensino-aprendizagem digitais. A
coleta de dados foi realizada no primeiro trimestre de 2021, e utilizou-se para a pesquisa
a base de dados CAPES Periódicos.

Foi definido como critério de inclusão:
artigos publicados entre os dez últimos anos,
pois levantamentos iniciais identificaram que
no período anterior a 2010 não resultou em
nenhum artigo. Outro critério a considerar
diz respeito aos descritores. Foram incluídos
neste estudo artigos que apresentassem os
seguintes descritores: Audiodescrição “and”
EAD; Audiodescrição “and” AVA; Audiodescrição “and” ambiente virtual de aprendizagem;
Audiodescrição “and” ensino remoto. Para
as pesquisas na base CAPES Periódicos, foi
limitado idioma português pois pesquisas iniciais revelaram escassez de material em outros idiomas,
Inicialmente, a busca de artigos científicos que se adequassem aos critérios de
inclusão se deu na base da CAPES com o
descritor Audiodescrição “and” EAD. Como
resultados, foram obtidos 3 artigos e todos
estavam de acordo com este estudo. Em seguida, foram utilizados os descritores Audiodescrição “and” AVA resultando em 4 artigos,
sendo os três primeiros já selecionados na
busca anterior. Logo após, foram utilizados
os descritores Audiodescrição “and” Ambiente Virtual de Aprendizagem''. Resultando em
7 artigos e nenhum artigo foi selecionado
por não estar relacionado ao tema ou já ter
sido selecionado nas buscas anteriores. Por
fim, ao utilizar os descritores Audiodescrição
“and” Ensino Remoto foi encontrado um único artigo que não atendia aos critérios de
seleção.
Após a seleção dos artigos conforme
os critérios de inclusão previamente definidos,
foram seguidos, nessa ordem, os seguintes
passos: Leitura exploratória; leitura seletiva e
escolha do material que se adequam aos objetivos e tema deste estudo; leitura analítica e
análise dos textos, finalizando com a realização de leitura interpretativa e redação. Após
estas etapas, constituiu-se um corpus do estudo agrupando os temas mais abordados.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
Dos 14 artigos encontrados na busca
inicial, foram selecionados 4 para leitura e
fichamento. Todos os artigos selecionados
referem-se a publicações brasileiras, apresentadas no idioma português. O período de
publicação ficou compreendido entre 2013 e
2020, sendo que dois desses artigos foram
publicados em 2013. O ano de 2016 e 2020
contou com apenas 1 publicação cada. Após
leitura e fichamento dos artigos selecionados,
todos compuseram o estudo por abordarem
as características de acessibilidade através
da audiodescrição para o ensino remoto.
Foram selecionados os seguintes artigos: Análise e Diagnóstico da Acessibilidade no Moodle Para Deficientes (Lemos, et al.
2020); Audiodescrição e Inclusão na Educação a Distância (Rios, et al. 2016) Desenhando na Escuridão (Villarouco, et al. 2013) e
Modelagem em um ambiente virtual de aprendizagem inclusivo: uso de mapas conceituais
(Amaral, et al. 2013). Que serão descritos a
seguir.
O primeiro artigo Modelagem em um
ambiente virtual de aprendizagem inclusivo:
uso de mapas conceituais começa enfatizando as possibilidades que a educação à distância fornece e chamando a atenção para
o fato de que muitas vezes o ambiente de
aprendizagem informatizado é pensado para
um determinado público alvo tornando-se excludente. Assim, apresenta o projeto WEBGD
que tem como objetivo tornar os ambientes
virtuais de aprendizagem (AVA) inclusivos,
atendendo pessoas com deficiência visual e
auditiva. Para isso é preciso modelar o perfil
do aprendiz e domínio do conhecimento e
utilizar mapas conceituais para tal.

Em seguida é apresentado a definição
de mapa conceitual e sua construção, elaboração e sua importância no meio educativo.
Segue explicitando o conceito e a popularização da aprendizagem significativa, traçando um paralelo no uso de mapas conceituais
para uma aprendizagem significativa e assim
justificando seu uso no artigo. O próximo tópico é dedicado à modelagem do AVA inclusivo que inicia com a utilização de um mapa
conceitual para elaboração de um modelo
de usuário, para pessoas cegas e outro para
pessoas com baixa visão. Em cada mapa é
definido características, especificidades e expectativas. Bem como as barreiras de acesso
encontradas para cada usuário.
Como resultado constatou-se diversas
lacunas na construção e apresentação dos
ambientes virtuais de aprendizagem, não
encontraram nenhuma plataforma que atendesse toda a demanda requerida, de oitos
selecionadas, optaram então por utilizar a
plataforma Moodle por ser livre e adotada
por diversas faculdades no mundo, inclusive
a Universidade Aberta do Brasil (UAB). Assim, tendo como base os mapas conceituais
elaborados, o estudo passa para a descrição das alterações no funcionamento interno
da plataforma Moodle, que foram feitas no
conteúdo multimídia, a fim de criar conteúdo
acessível para as pessoas com deficiência
visual ou auditiva.
O artigo é concluído com as seguintes
considerações: o uso de mapas conceituais
para a modelagem da plataforma se mostrou
eficiente por tratarem a informação de maneira fácil e direta, demonstrando ser uma ferramenta muito útil na construção de hipermídia,
desde que possibilitada diferentes narrativas
(como a audiodescrição) e aponta a necessidade de a plataforma ser validada junto com
o público-alvo para qual foi modificada.
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O segundo artigo selecionado “Desenhando na escuridão” começa demonstrando
que a educação das pessoas com deficiência,
geralmente, é delegada e encarada como responsabilidade única do profissional especializado. Traz um panorama das iniciativas brasileiras
de integração e inclusão desses estudantes e
situa o estudo nesse contexto, buscando uma
alternativa inclusiva pautada no Desenho Universal de Aprendizagem (DUA) dentro dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA).
Segue apresentando o projeto desenvolvido cujo objetivo é a exploração de conteúdos de geometria para pessoas com deficiência visual, dentro da plataforma Moodle. A
pesquisa inicial com pessoas com deficiência
foi realizada através da revisão de literatura,
entrevistas não estruturadas e mapeamento
de resultados e identificação das características das pessoas cegas. Foi estipulado um
perfil para a aplicação da pesquisa, em que
participaram estudantes do ensino médio de
diferentes estados brasileiros. De acordo com
o interesse dos participantes no conteúdo foram elaboradas diferentes estratégias para
abordar a temática com o público-alvo da
pesquisa, entre elas a audiodescrição.
Outro tópico abordado no estudo são
os objetos de aprendizagem (OA) que foram
escolhidos depois da realização das entrevistas, em que os participantes deveriam produzir
figuras simples como quadrados, triângulos e
retângulos e verificou-se que não diferenciavam
linhas curvas de linhas retas, assim iniciou-se
com esses OAs. Através de exemplos de atividades e utilizando objetos do cotidiano as
autoras discorrem sobre a acessibilidade nos
OAs, enfatizam que todas as figuras foram audiodescritas e poderão ser impressas em alto
relevo. A pesquisa ainda não está finalizada
e os próximos passos envolvem outros OAs,
como as figuras tridimensionais, ressaltando a
complexidade do assunto desenvolvido e enfatizando a necessidade de atenção especial
nos materiais desenvolvidos.

Por fim é apontado a dificuldade de
prover um AVA acessível, principalmente com
a tarefa de ensinar geometria para pessoas
com deficiência visual. É apontada a expectativa de poder desenhar e expressar algumas
situações pelo público alvo é sugerida uma
simplificação da linguagem para essas pessoas, que também façam sentido para pessoas
videntes. Enfatiza que muitas informações,
ainda não provém recursos de acessibilidades, excluindo as pessoas com deficiência
visual e aponta a pesquisa como uma contribuição significativa, assim como o design da
informação baseado nos princípios do design
universal.
O terceiro artigo selecionado “Audiodescrição e inclusão na educação a distância:
experiência do núcleo de educação a distância da UNESP” inicia demonstrando que um
dos princípios basilares no núcleo é a acessibilidade, onde os usuários preenchem o recurso acessível que necessita, os materiais
são produzidos considerando os preceitos da
educação inclusiva. Aponta a audiodescrição
como um recurso que rompe barreiras imagéticas para os estudantes com deficiência visual e as imagens como um importante recurso nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem
(AVA). Assim tem como objetivo apresentar o
trabalho de elaboração e implementação da
audiodescrição nos materiais didáticos e AVA.
A metodologia adotada para o estudo
foi qualitativa e descritiva. É apontado que
não é funcional apenas audiodescrever todas
as imagens, explicita-se a validação pelo qual
os cursos passam, desde do viés adotado até
os procedimentos, também utiliza a plataforma Moodle. Ressalta que é evitada a adaptação de materiais e prezada a concepção
do desenho universal para a elaboração de
materiais. São descritos a elaboração e o fluxo da audiodescrição no AVA, textos, vídeos
e objetos educacionais.
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E finaliza reafirmando o compromisso
de produzir cursos a distância acessíveis e
a necessidade de analisar a melhor forma
de utilizar a audiodescrição contando com a
equipe multidisciplinar.
O último artigo seleciona Análise e Diagnóstico da acessibilidade no Moodle para deficientes visuais inicia sendo contextualizado
como resultado parcial de uma dentro de uma
pesquisa sobre inclusão e acessibilidade desde 2018, que contou inclusive com uma estudante com deficiência visual. Percebendo que
a inclusão e acessibilidade ainda são emergentes nas práticas docentes a pesquisa foi
ampliada, resultando nesse artigo.
Em seguida são explicitados os conceitos de acessibilidade e o papel da modalidade a distância (EaD) no âmbito do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Rio Grande do Norte (IFRN). A modalidade EaD demanda autonomia dos estudantes
exigindo assim, adaptações principalmente
no que se refere a recursos de acessibilidade.
São apresentadas as legislações que prezam
pelo princípio inclusivo e assim é introduzido
o conceito de acessibilidade, ou seja, práticas de inclusivas que permitem o acesso de
todos de maneira independente que identifica
e elimina barreiras em diferentes dimensões.
É feito um breve panorama da acessibilidade
dentro do instituto, onde se opta por utilizar a
adaptação para tornar conteúdos e materiais
acessíveis e eliminando barreiras.
É realizada uma análise da plataforma
Moodle adaptado para o instituto, essa análise consistiu em duas etapas: a primeira foi
feita através de um aplicativo que auxilia a
avaliação de conteúdos acessíveis, apontando ajustes que precisam ser feitos na plataforma para que os recursos de acessibilidade
possam prover a autonomia dos estudantes.
Após realizar os ajustes apontados pelo aplicativo a pesquisa passa pela validação de
uma estudante com deficiência visual que

utiliza leitor de tela como recurso de acessibilidade.
São apresentadas algumas recomendações para a utilização de alguns recursos
e atividades no Moodle, em relação ao uso
do leitor de tela que faz audiodescrição do
texto pulando as imagens que não possuem
descrição, assim são fornecidos importantes
instruções para que a descrição da imagem
seja a mais adequada e possibilite ao estudante com deficiência visual compreender o
objetivo pelo qual ela está ali.
Por fim, o artigo é concluído considerando sua limitação de tempo e espaço e apontando possíveis melhorias para que o Moodle
se torne uma plataforma cada vez mais acessível, focalizando na necessidade do olhar
cuidadoso para a descrição das imagens e
na necessidade de se adaptar materiais.
É perceptível, pela leitura dos artigos,
que poucos são os trabalhos que se dedicam
ao estudo da audiodescrição como recurso
de acessibilidade. Todos os trabalhos se referem a plataforma Moodle como a mais adequada e inclusiva, por possibilitar alterações
dentro do seu software. Os dois primeiros
artigos surgem como uma possibilidade de
modificação apresentando a audiodescrição
como uma estratégia acessível e preconizando o seu uso, enquanto os próximos já retratam o uso da audiodescrição como uma
realidade vivenciada em cursos universitários,
revelando assim um avanço social em relação
à acessibilidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A audiodescrição ainda é um recurso de acessibilidade encarado como novidade no
campo educacional e isso tem gerado pesquisas, mas ainda há escassez de referenciais que
são limitados a pesquisas pontuais e com matérias/disciplinas específicas. Em relação ao
seu uso em plataformas de ambientes virtuais também são escassos os materiais que tratam
da temática, quando encontrados também são referentes a intervenções pontuais. As poucas
pesquisas encontradas demonstram que é preciso ter conhecimento sobre a audiodescrição
para que seja feita da melhor maneira possível, considerando desde a seleção de imagens
até a maneira que será descrita para que assim possibilite às pessoas com deficiência visual
ter a compreensão de seu objetivo e do conteúdo que transmite.
Em relação às plataformas de ambiente virtual de aprendizagem o Moodle é a plataforma
considerada mais acessível por permitir que sejam feitas alterações dentro do seu software,
possibilitando que sejam descritas as imagens que o compõem, entre outras alterações que o
tornem mais acessível. Esse artigo fez um breve panorama dos estudos encontrados e espera
contribuir para que mais estudos sejam realizados, tornando cada vez mais comum a prática
da audiodescrição e visando uma sociedade cada vez mais inclusiva.
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INCLUSÃO ESCOLAR: A IMPORTÂNCIA DO RESPEITO À
DIVERSIDADE NA ESCOLA
RESUMO: Este estudo pretende fazer uma reflexão sobre a importância do respeito nas relações
sociais e na convivência dos alunos no espaço escolar; observando se há respeito às diferenças
e à diversidade entre eles. Assim, são abordadas questões como preconceito e racismo, que
ainda permeiam, infelizmente, as relações dadas nas instituições escolares. Observamos que o
respeito à diversidade e as práticas inclusivas devem considerar todas as diferenças entre as
crianças e os indivíduos em geral, sejam elas de qualquer categoria, como raça, cultura, gênero,
deficiências, religião, credo, classe social, entre outras. Para realizar tal reflexão, a metodologia
de pesquisa utilizada neste trabalho foi a do tipo bibliográfica, com pesquisas realizadas através
de livros, revistas e artigos acadêmicos, focados nas ideias trazidas por Mader (1997), Mantoan
(2003) e Delors (1998). O referencial teórico disponibilizado via Internet permitiu uma ampla
fundamentação teórica. Mediante as leituras realizadas, observamos que é necessário trabalhar
a questão da diversidade de forma significativa nas escolas, fazendo com que a inclusão e o
respeito às diferenças, bem como a tolerância, sejam práticas cotidianas, que permitam que as
crianças se sintam realmente parte integrante de um grupo e tenham as suas características
respeitadas e, mais ainda, valorizadas.

Palavras-chave: Inclusão Escolar; Respeito; Diversidade; Diferenças.
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INTRODUÇÃO

A

tuando enquanto educadores, podemos perceber que são muitas as necessidades e os interesses a serem supridos, principalmente se considerarmos o tempo
que estas crianças permanecem na escola e o quanto cada indivíduo deve ser
respeitado em suas necessidades, características, dificuldades e limitações.
Dentro dos espaços escolares, muitas são as relações vivenciadas e construídas pelos
alunos entre si e com os adultos que ali trabalham. Neste aspecto, são muitas as diferenças
que podem surgir, tais como de raça, culturas, gênero, deficiências, religião, credo, entre outras.
Com tanta diversidade, é preciso respeito em primeiro lugar; faz-se necessário, portanto, a conscientização sobre o assunto nas escolas, pois os pais, alunos e professores estão
envolvidos em relacionamentos nos quais estas diferenças estão presentes e precisam ser
trabalhadas para que se saiba lidar com as mesmas.
Ao pensarmos em quantas crianças atendemos, é preciso lembrarmos que cada uma
delas é um ser único, com desejos, personalidade, anseios, necessidades, histórias, diferenças, ou seja, é extremamente necessário que consideremos e respeitemos a diversidade no
espaço da instituição escolar, bem como as nossas atitudes devem demonstrar este respeito,
pois as crianças aprendem mediante o exemplo das pessoas ao seu redor, ou seja, somos
como espelhos para elas.
O objetivo desta pesquisa é refletir sobre a importância do respeito nas relações sociais
e na convivência dos alunos no espaço escolar, observando se há respeito às diferenças e
à diversidade entre eles.
Para realizar tal reflexão, a metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho foi a do tipo
bibliográfica, com aporte teórico baseado em Mader (1997), Mantoan (2003) e Delors (1998).
Vemos que é preciso pensar na criança como um ser completo, holístico, que pensa,
sente, se desenvolve e se relaciona. Assim, por meio das atividades desenvolvidas ao longo
do dia no cotidiano escolar, é necessário oportunizar aos alunos o suprimento de suas necessidades como um todo, sejam elas emocionais, sociais, físicas, intelectuais ou motoras,
levando sempre em consideração a diversidade e tratando cada criança como um ser único
e especial.
Neste estudo, podemos observar a necessidade de reflexão, por parte de todos os
profissionais da escola, no sentido de buscar realmente esta formação adequada para lidar
com o respeito à diversidade e com a inclusão escolar, encarando-a com naturalidade e não
de forma assustadora, permitindo que as diferenças sejam um elemento potencializador da
aprendizagem e não um dificultador.
Dessa forma, a pesquisa revela que o respeito à diversidade, portanto, é um tema muito
importante a ser trabalhado nas escolas, pois permeia as relações cotidianas e deve ser tratado com naturalidade, fazendo parte da rotina e do processo de ensino-aprendizagem das
crianças.
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A INCLUSÃO ESCOLAR NO BRASIL
E A NECESSIDADE DE RESPEITO ÀS
DIFERENÇAS
Ao olharmos para o nosso cotidiano
nas escolas, sabemos que diariamente lidamos com pessoas únicas e diferentes entre
si, que precisam ser respeitadas em sua essência. Enquanto educadores, temos o dever
e o papel de auxiliar nossos alunos em uma
trajetória em que suas limitações possam ser
superadas, porém, muitas vezes, o próprio
educador não sabe como lidar da melhor
forma possível com as questões referentes
à diversidade e à inclusão escolar, e tem dificuldades em mediar situações envolvendo
preconceitos contra raça, cor, credo, religião,
cultura, classe social, necessidades educativas especiais, entre outros aspectos.
No que se refere à questão da diversidade humana, as diferenças e peculiaridades
de cada um, as características, capacidades,
limitações e necessidades de cada ser humano, precisam ser contempladas na Educação
e, consequentemente, respeitada nas escolas.
Ao analisarmos o percurso da inclusão
escolar no Brasil, podemos observar uma história de mudanças, segregação, lutas e superações, que abriram um caminho que nos leva
a entender que 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 aten30 - ABRIL/ 2022 - Educar FCE
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dimento 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.
Sendo assim, o direito do aluno com necessidades educativas especiais e de todos
os cidadãos à educação é um direito constitucional. Portanto, a garantia de uma educação
de qualidade para todos implica, dentre outros fatores, um redimensionamento da escola
no que consiste não somente na aceitação,
mas também na valorização das diferenças.
Esta valorização se efetua pelo resgate dos
valores culturais, os que fortalecem identidade individual e coletiva, bem como pelo respeito ao ato de aprender e de construir, o que
não é tarefa simples.
Muito mais do que atender às exigências legais, o desafio colocado ao educador
é perceber cada criança com necessidades
educacionais especiais para apoiá-la em suas
especificidades, promovendo situações de
interação com as outras crianças que favoreçam a transformação e ampliação do seu
repertório cultural, maximizando suas aprendizagens. Seu planejamento deverá possibilitar
o envolvimento dessas crianças e das demais
em vários momentos e em diferentes atividades que podem ocorrer simultaneamente em
pequenos grupos,

As necessidades decorrentes de limitações não devem ser ignoradas, negligenciadas, ou confundidas com concessões
ou necessidades fictícias. Para que isso
não ocorra, devemos ficar atentos em
relação aos nossos conceitos, preconceitos, gestos, atitudes e posturas com
abertura e disposição para rever as práticas convencionais, reconhecer e aceitar
as diferenças como desafios positivos e
expressão natural das potencialidades humanas. Dessa forma, será possível criar,
descobrir e reinventar estratégias e atividades pedagógicas condizentes com as
necessidades gerais e específicas de todos os alunos e de cada um dos alunos.
Por exemplo, no caso da criança cega ou
com baixa visão. É preciso compreender
que a visão reina soberana na hierarquia
dos sentidos ocupando uma posição proeminente no que se refere à percepção
e integração das formas, contornos, tamanhos, cores e imagens que estruturam
a composição de uma paisagem ou um
ambiente. Quando falta a visão, a criança
recorre às informações táteis, auditivas,
cinestésicas e olfativas com mais frequência para decodificar e guardar informações na memória. O professor, compreendendo como a criança percebe, pode
rever e construir suas práticas conforme
a necessidade apresentada”. (BRASIL,
Formação Continuada a Distância de Professores para o Atendimento Educacional
Especializado (MEC/SEESP 2007, p.13).

A Educação Inclusiva só se efetiva se os
ambientes de aprendizagem forem sensíveis às
questões individuais e grupais, e onde as diferentes crianças possam ser atendidas em suas necessidades específicas de aprendizagens, sejam
elas transitórias ou não, por meio da efetivação
de respostas adequadas a cada situação.
Num sentido mais amplo, é preciso
pensar no ato de “incluir” em todos os seus
aspectos, não somente voltado às crianças
com necessidades especiais, mas a todas
que necessitarem de amparo, a fim de que
as diferenças sejam respeitadas, assumindo
que cada um de nós possui características
próprias e únicas.
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A escola, portanto, deve ser um espaço
preparado para escola que se prepara para
enfrentar o desafio de oferecer uma educação
inclusiva e de qualidade para todos os seus
alunos. Assim, é preciso considerar que, cada
aluno numa sala de aula apresenta características próprias e um conjunto de valores e
informações que os tornam únicos e especiais, constituindo uma diversidade de interesses e ritmos de aprendizagem, o desafio
e as expectativas da escola hoje é trabalhar
com essas diversidades na tentativa de construir um novo conceito do processo ensino-aprendizagem, eliminando definitivamente o
seu caráter excludente, de modo que sejam
incluídos neste processo todos que dele, por
direito, são sujeitos.
Para que haja o pleno desenvolvimento
de uma escola inclusiva, é necessário buscar
alternativas que possam garantir o acesso e a
permanência de todas as crianças e adolescentes no seu interior. Assim, o que se deseja
é a construção de uma sociedade inclusiva
compromissada com as minorias, cujo grupo
inclui os portadores de necessidades educacionais especiais. O espaço escolar, hoje, tem
de ser visto como espaço de todos e para
todos.
Uma escola inclusiva com equidade
é um desafio que implica revermos alguns
aspectos, que envolvem desde o setor administrativo até o pedagógico. As Unidades
Escolares de Ensino Regular devem oferecer
vagas e matricular todos os alunos, organizando-se para o atendimento com equidade aos
educandos com necessidades educacionais
especiais e assegurar-lhes condições necessárias para a permanência e aprendizagem.

Em relação à educação especial, o artigo 3º da Resolução CNE/CEB Nº 2, de 11
de setembro de 2001 especifica que:
Por educação especial, modalidade da
educação escolar entende-se um processo educacional definido por uma proposta pedagógica que assegure recursos
e serviços educacionais e 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
apresentem necessidades educacionais
especiais, em todas as etapas e modalidades da educação básica (BRASILMEC/SEESP, 2001, p. 1).

Cabe ao professor a tarefa de individualizar as situações de aprendizagens oferecidas às crianças, considerando suas capacidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas
assim como os conhecimentos que possuem
dos mais diferentes assuntos e suas origens
socioculturais diversas. Isso significa que o
professor deve planejar e oferecer uma gama
variada de experiências que responda, simultaneamente, às demandas do grupo e às individualidades de cada criança. Considerar que
as crianças são diferentes entre si, implica
propiciar uma educação baseada em condições de aprendizagem que respeitem suas
necessidades e ritmos individuais, visando a
ampliar e a enriquecer as capacidades de
cada criança, considerando-as como pessoas
singulares e com características próprias.
No que se refere à inclusão, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – RCNEI (São Paulo, 2007):
as pessoas que apresentam necessidades especiais (portadores de deficiência
mental, auditiva, visual, física e deficiência
múltipla, e portadores de altas habilidades) representam 10% da população brasileira e possuem, em sua grande maioria,
uma vasta experiência de exclusão que
se traduz em grandes limitações nas pos30 - ABRIL/ 2022 - Educar FCE
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sibilidades de convívio social e usufruto
dos equipamentos sociais (menos de 3%
têm acesso a algum tipo de atendimento), além de serem submetidas a diversos
tipos de discriminação. Uma ação educativa comprometida com a cidadania e
com a formação de uma sociedade democrática e não excludente deve, necessariamente, promover o convívio com a
diversidade, que é marca da vida social
brasileira. Essa diversidade inclui não somente as diversas culturas, os hábitos, os
costumes, mas também as competências,
as particularidades de cada um. Aprender
a conviver e relacionar-se com pessoas
que possuem habilidades e competências diferentes, que possuem expressões
culturais e marcas sociais próprias, é condição necessária para o desenvolvimento
de valores éticos, como a dignidade do
ser humano, o respeito ao outro, a igualdade e a equidade e a solidariedade. A
criança que conviver com a diversidade
nas instituições educativas, poderá aprender muito com ela. Pelo lado das crianças
que apresentam necessidades especiais,
o convívio com as outras crianças se torna benéfico na medida em que representa
uma inserção de fato no universo social e
favorece o desenvolvimento e a aprendizagem, permitindo a formação de vínculos
estimuladores, o confronto com a diferença e o trabalho com a própria dificuldade.
Os avanços no pensamento sociológico,
filosófico e legal vêm exigindo, por parte
do sistema educacional brasileiro, o abandono de práticas segregacionistas que,
ao longo da história, marginalizaram e estigmatizam pessoas com diferenças individuais acentuadas (SÃO PAULO, 2007).

O principal desafio da Escola Inclusiva
é desenvolver uma pedagogia centrada na
criança, capaz de educar a todas, sem discriminação, respeitando suas diferenças; uma
escola que dê conta da diversidade das crianças e ofereça respostas adequadas às suas
características e necessidades, solicitando
apoio de instituições e especialistas quando
isso se fizer necessário. É uma meta a ser
perseguida por todos aqueles comprometidos com o fortalecimento de uma sociedade
democrática, justa e solidária.

A realidade brasileira, de uma forma
geral, exige que se busque alternativas para
a integração do portador de deficiência, de
maneira a garantir-lhe uma convivência participativa. A Escola Inclusiva é uma tendência
internacional deste final de século. É considerada Escola Inclusiva aquela que abre espaço
para todas as crianças, abrangendo aquelas
com necessidades especiais.

O atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais deve ser realizado em classes comuns do ensino regular, em
qualquer etapa ou modalidade da Educação
Básica. De acordo com o artigo 4º da Resolução CNE/CEB Nº 2, de 11 de setembro de
2001, a educação especial considera as situações singulares, os perfis dos estudantes, as
características biopsicossociais dos alunos e
suas faixas etárias e se pauta em princípios éticos, políticos e estéticos de modo a assegurar:

As alternativas de atendimento educacional às crianças que apresentam necessidades educativas especiais, no Brasil, vão
desde o atendimento em instituições especializadas até a completa integração nas várias instituições de educação. A qualidade do
processo de integração depende da estrutura organizacional da instituição, pressupondo
propostas que considerem:
• grau de deficiência e as potencialidades de cada criança;
• idade cronológica;
• disponibilidade de recursos humanos
e materiais existentes na comunidade;
• condições socioeconômicas e culturais da região;
• estágio de desenvolvimento dos serviços de educação especial já implantado nas
unidades federadas.
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I - a dignidade humana e a observância do direito de cada aluno de realizar
seus projetos de estudo, de trabalho e
de inserção na vida social; II - a busca da
identidade própria de cada educando, o
reconhecimento e a valorização das suas
diferenças e potencialidades, bem como
de suas necessidades educacionais especiais no processo de ensino e aprendizagem, como base para a constituição
e ampliação de valores, atitudes, conhecimentos, habilidades e competências;
III - o desenvolvimento para o exercício
da cidadania, da capacidade de participação social, política e econômica e sua
ampliação, mediante o cumprimento de
seus deveres e o usufruto de seus direitos
(BRASIL- MEC/SEESP, 2001, p. 1).

Segundo Mader (1997, p. 13)

exemplos abstratos que se materializam
de modo imperfeito no mundo concreto.
Possa também ser entendida, segundo
uma concepção moderna, como um conjunto de regras, normas, crenças, valores,
princípios que são partilhados em um grupo em um dado momento histórico e que
norteiam o nosso comportamento, até
estarem em crise, porque não nos satisfazem mais, não nos dão mais conta dos
problemas que teremos para solucionar
(MANTOAN, 2003, p.29).

Ainda de acordo com Mantoan (2003,
p.30), no que se refere ao desenvolvimento
dos alunos com necessidades educacionais
especiais, aponta algumas estratégias que
ajudam no trabalho do corpo docente, como
na aprendizagem dos alunos;

Nas escolas inclusivas as pessoas se
apoiam mutuamente e suas necessidades
específicas são atendidas por seus pares,
sejam colegas de classe, de escola ou
profissionais de áreas. A pretensão dessas escolas é a superação de todos os
obstáculos que as impedem de avançar
no sentido de garantir um ensino de qualidade. É necessário construir uma política
de igualdade com seriedade e responsabilidade, possibilitando ações significativas e de qualidade na prática de educação inclusiva (MADER, 1997, p. 13).

- Colocando como eixo das escolas que
toda criança é capaz de aprender;

O desafio para uma escola inclusiva é
o de desenvolver uma pedagogia capaz de
educar com sucesso todos os alunos, incluindo aqueles com deficiência e desvantagens
severas (SALAMANCA, 1994, p.6)

- Estimulando, formando continuamente
e valorizando o professor, que é o responsável pela aprendizagem dos alunos.

Para Mantoan (2003, p.29),
Reconstruir os fundamentos de escola de
qualidade para todos, remete-se em questões específicas relacionadas ao conhecimento e a aprendizagem, ou seja, consideram-se que o ato de educar supõe
intenções, representações que temos do
papel da escola, do professor, do aluno,
conforme os paradigmas que os sustentam. A autora ainda relata que a escola
inclusiva exige mudanças de paradigmas,
que podem ser definidos como modelos,

- Garantido tempo e condições para
que todos possam aprender de acordo com
as possibilidades de cada um;
- Abrindo espaço para que a cooperação, o diálogo, a solidariedade, a criatividade e o espírito crítico sejam exercitados por
alunos, professores, gestores e funcionários
da escola;

- Substituindo o caráter classificatório
de avaliação escolar, através de notas e provas, por um processo que deverá ser contínuo e formativo de todo o processo de ensino
e aprendizagem.
A inclusão, portanto, necessita de práticas pedagógicas inovadoras visando o sucesso de aprendizagem de todos os alunos.
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Para Sassaki (1997, p.60), a igualdade
entre as pessoas é o valor fundamental quando tratamos de escolas para todos. Podemos
encará-los de vários ângulos, mas em todo
o sentido da igualdade não se esgota no indivíduo, expandindo as considerações para
aspectos da natureza política, social, econômica.
Para Delors (1998, p. 40),
A igualdade não está em desacordo com
o respeito às diferenças entre as pessoas,
mas sim na valorização na capacidade de
cada ser humano em suas realizações.
Assim, quando se trata de proporcionar
oportunidades iguais e justas para todos,
tem-se muito ainda por fazer nas escolas
para corresponder ao princípio segundo o
qual os seres humanos têm direito à dignidade, sejam quais forem as suas capacidades ou realizações. A observância deste princípio é limitada por predisposições
que nos levam a responder situações ou
a outras pessoas de modo desfavorável,
tendo em vista um dado valor. No caso da
igualdade entre pessoas, as barreiras se
materializam na recusa em reconhecer e
defender este valor, por meio de comportamentos, reações, emoções e palavras.
a existência dessas barreiras comprova
a cultura de desigualdade marcante nas
escolas, influenciando todos os procedimentos e discursos de seus membros,
chegando mesmo ao atingir os alunos e
os pais. Em uma palavra, a igualdade entre as pessoas é um valor esquecido nos
padrões e concepções da escola tradicional (DELORS, 1998, p. 40).

Podemos perceber que a escola, sozinha, não é capaz de efetuar transformações
sociais, mas é ela quem pode estabelecer os
primeiros princípios de uma inclusão escolar. Assim, a escola como espaço inclusivo,
deve considerar como seu principal desafio,
o sucesso de todos os alunos, sem nenhuma
exceção.

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 Mader (1997), Mantoan
(2003) e Delors (1998).
Podemos observar que o trabalho com
a educação inclusiva nas Unidades Escolares precisa ser direcionado de seu contexto real, analisando as condições em que a
escola recebe os alunos com necessidades
especiais e como assegura aprendizagem,
possibilitando a integração entre educação
regular e especial. A política de inclusão de
alunos que apresentam necessidades educacionais especiais na rede regular de ensino
não consiste apenas na permanência física
desses alunos junto aos demais educandos,
mas representa a ousadia de rever concepções e paradigmas, bem como desenvolver o
potencial dessas pessoas, respeitando suas
diferenças e atendendo suas necessidades.
É preciso que a diversidade seja respeitada e valorizada entre os alunos. Daí a
importância do papel da escola em definir
atividades e procedimentos de relações, que
envolvam alunos, funcionários, corpo docente e gestores, para que possibilite espaços
inclusivos, de acessibilidade, para que todos
possam fazer parte de um todo, isto é, que
as atividades extraclasses nunca deixam de
atender os alunos com necessidades especiais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mediante a bibliografia pesquisada neste estudo, em relação à inclusão escolar e à
diversidade, foi possível observar que é fundamental que o próprio educador entenda o que
é a diversidade e demonstra respeito pelas características de cada um, seja qual for o tipo
de diferença, aceitando que cada aluno é um ser único, promovendo o desenvolvimento e a
aprendizagem do grupo levando em consideração estas características individuais.
A pesquisa nos mostra que é preciso que o educador esteja preparado para planejar e
executar atividades que desenvolvam o respeito entre o grupo, sempre levando os alunos à
reflexão, ao passo em que estarão exercitando o respeito para com os colegas e para consigo
mesmo constantemente.
Na atualidade, a inclusão escolar é vista como um desafio, causando angústias e expectativas em grande parte dos profissionais da educação. Porém, mais amenas que em
tempos passados, pelo fato de que, ao ser devidamente aceita pela escola, desencadeia um
compromisso com as práticas pedagógicas que favorecem todos os alunos, ou seja, uma
verdadeira mudança na concepção de ensino, visando uma aprendizagem significativa, inclusiva e de qualidade.
É necessário que o próprio educador tenha consciência de sua prática educativa, pois
muitas vezes temos atos preconceituosos dos quais achamos ser “normais”, de tão impregnados que já estão em nós mesmos. Muito mais do que apenas discutir sobre o assunto, é de
extrema importância que a unidade escolar como um todo valorize a diversidade como uma
riqueza, não exaltando as diferenças para o mal, pelo contrário, possibilitando que cada ser se
sinta único e especial, considerando-o como um indivíduo dotado de habilidades, competências, dificuldades e características próprias, cujas quais precisam ser trabalhadas de acordo
com o potencial de cada um, levando ao exercício de uma cidadania plena e consciente de
direitos e deveres.
No que tange às legislações referidas às pessoas portadoras de necessidades especiais, muitas conquistas foram alcançadas, mas ainda se faz necessário um grande esforço
para garantir que essas conquistas 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, respeitando
as diferenças e a diversidade.
Em relação à escola inclusiva, podemos observar que a renovação pedagógica exige,
em primeiro lugar, que a sociedade e a escola adaptem-se ao aluno com necessidades especiais, e não o contrário. Também é preciso que o professor, que é considerado o agente
determinante da transformação da escola, seja preparado adequadamente para gerenciar o
acesso às informações e conhecimentos por parte dos alunos.
Muitas vezes os professores não estão preparados para a educação inclusiva, por isso,
eles devem capacitar-se, acreditar e, principalmente, aceitar a inclusão, tornando, assim, a
sua sala de aula um ambiente propício à construção do conhecimento, tanto do aluno com
necessidades especiais, quanto dos demais. Assim, a escola como espaço inclusivo deve
considerar como seu principal desafio, o sucesso de todos os alunos, sem nenhuma exceção.

30 - ABRIL/ 2022 - Educar FCE

162

Revista Educar FCE - 53 ª Edição - 30 - Abril/ 2022

REFERÊNCIAS
ABRAMOWICZ, Anete; SILVÉRIO, Valter Roberto (Orgs.). Afirmando diferenças: montando o quebra-cabeça
da diversidade na escola. Campinas, SP: Papirus, 2005. (Coleção Papirus Educação).
ABRAMOWICZ, Anete; LEVCOVITZ, Diana; RODRIGUES, Tatiane Cosentino. Infâncias em Educação Infantil.
In: Pro-Posições. Vol. 23, n. 03. Campinas: Unicamp, 2009.
ARRUDA, Marco Antônio; ALMEIDA Mauro de. Cartilha da inclusão escolar: Inclusão Baseada em Evidências
Científicas. Rio Preto: ABDA, 2014.
BARBOSA, Maria C. S. Praticar uma educação para a diversidade no dia-a-dia da escola de educação infantil.
In: FRANCISCO, Denise A. MENEZES, Mireila S. Reflexões sobre as práticas pedagógicas. Novo Hamburgo:
Feevale, 2009.
BASSEDAS, Eulália; HUGUET, Teresa; SOLÉ, Isabel; tradução Cristina Maria de Oliveira. Aprender e ensinar
na educação infantil. Porto Alegre: Artmed, 1999.
BRASIL. Constituição Federal (1988). Rio de Janeiro: FAE, 1989.
______. Declaração de Salamanca. Brasília, DF: UNESCO,1994.
______. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília: MEC, 1996.
______. Os direitos das pessoas portadoras de deficiência. Brasília, Coordenadoria Nacional para Integração
da Pessoa Portadora de Deficiência – Corde, 1996.
______. Plano Nacional de Educação. Brasília: MEC, 1996, p. 58.
______. Resolução Nº 2, de 11 de setembro de 2001. Institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial
na Educação Básica. Brasília: CNE/CEB, 2001.
______. Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CEB Nº 5 de 17 de dezembro de 2009. Brasília:
CNE/CEB, 2009.
______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil. Brasília: MEC, SEB, 2010.
______. Ministério da Educação e do Desporto/secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares
Nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1998.
______. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil. Brasília: MEC/SEF, v. 2, 1998.
______. Ministério Público Federal. Fundação Procurador Pedro Jorge de Melo e Silva. O acesso de alunos
com deficiência às escolas e classe comum da rede regular. 2. ed. Procuradoria Federal dos Direitos do
Cidadão. Brasília, 2004.
CAVALHEIRO, Eliane. Do silêncio do lar ao silêncio escolar: Educação e Poder; Racismo, preconceito e discriminação na Educação Infantil. São Paulo, Summus, 2000.
COSTA, J. F. "Da cor ao corpo a violência do racismo" In: Violência e Psicanálise. Rio de Janeiro: Graal.
DELORS, Jacques (0rg) Educação um tesouro a descobrir – relatório para a comissão internacional sobre
educação para o século XXI. São Paulo: Cortez, 1998.
FERREIRA, R.F. Afro Descendente, identidade em construção. São Paulo: EDUC. Rio de Janeiro: Pallas, 2000.
FILHO, L. M. F. Para entender a relação escola-família: uma contribuição da história da educação. São Paulo:
São Paulo em Perscpectiva, 2000.
30 - ABRIL/ 2022 - Educar FCE

163

Revista Educar FCE - 53 ª Edição - 30 - Abril/ 2022

GUSMÃO, Neusa M. M. Desafios da Diversidade na Escola. Revista Mediações, Londrina, v.5, n.2, p.9-28,
jul/dez, 2000.
LUCKE, M. ANDRÉ, M. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 1986.
MADER, Gabrielle. Integração da pessoa portadora de deficiência: a vivência de um novo paradigma. São
Paulo, Memnon, 1997.
MACHADO, Nilson José. Pensando e fazendo educação de qualidade. São Paulo: Moderna, 2001.
MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão Escolar: O que é? Por quê? Como fazer? São Paulo: Moderna, 2003.
MOURA, Glória. O Direito à Diferença. In. Superando o Racismo na escola. 2. ed. revisada.
ORTIZ, Renato. Cultura Brasileira e Identidade Nacional. São Paulo, Brasiliense, 2003.

PÁDUA, E. M. M. Metodologia de pesquisa: abordagem teórica prática. Campinas: Papirus, 1996.
PAIS, José Machado Cotidiano e Reflexividade. In Educação & Sociedade, vol. 28, n. 98, 2007.
PANIAGUA, Gema; PALACIOS, Jesús. Educação Infantil: resposta educativa à diversidade. Trad. Fátima Murad.
Porto Alegre: Artmed, 2007.
PEREIRA, Amauri Mendes. Escola espaço privilegiado para a construção da cultura a de consciência negra.
In: ROMÃO, Jeruse (Org.) História da Educação do Negro e outras histórias. Brasília: MEC/SEC, 2005.
PIERUCCI, Antônio Flávio. Ciladas da diferença. São Paulo: Editora 34, 2000.
SANTOS, Boaventura de Sousa. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência. São Paulo:
Cortez, 2000.
SANTOS, Anderson Oramisio Costa, Olga Helena da. Relações étnico-raciais na Educação Infantil: implementação da Lei 10.639/2003. Disponível em: http://www.palmares.gov.br/005/00502001.jsp?ttCD_CHAVE=498.
Acesso em: 30 de julho de 2015.
SÃO PAULO (SP). Secretaria Municipal de Educação. Diretoria de Orientação Técnica. Orientações Curriculares: Expectativas de Aprendizagens e Orientações Didáticas para Educação Infantil. Secretaria Municipal de
Educação. São Paulo: SME / DOT, 2007.
SASSAKI, R. K. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro: WVA, 1997.
UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciências e Cultura / Ministério da Educação
e Ciência da Espanha / Coordenadoria nacional para Integração da pessoa portadora de deficiência. Declaração de Salamanca e linha de ação sobre necessidades educativas especiais. Brasília, 1994.
WERNECK, Claudia. Ninguém mais ser bonzinho na sociedade inclusiva. Rio de Janeiro: WVA, 1997.
YOUNG, I. M. Representação política, identidade e minorias. Lua Nova, São Paulo, 67: 139-190, 2006.

30 - ABRIL/ 2022 - Educar FCE

164

Revista Educar FCE - 53 ª Edição - 30 - Abril/ 2022

DORALICE NADJA
DE FRANÇA RODRIGUES

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

165

Revista Educar FCE - 53 ª Edição - 30 - Abril/ 2022

A COMUNICAÇÃO DA CRIANÇA AUTISTA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
RESUMO: Este artigo trata dos problemas de comunicação enfrentados pela criança autista na
Educação Infantil. O objetivo geral foi demonstrar as principais dificuldades de comunicação e
de interação da criança autista na Educação Infantil. E como objetivos específicos: abordar a
importância da comunicação e da interação social para o desenvolvimento integral da criança
na Educação Infantil; descrever os déficits de comunicação no autismo; apresentar estratégias
educacionais para o trabalho com a criança autista. A metodologia utilizada neste trabalho
foi a pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa. Verificou-se que a comunicação é
muito importante em todas as fases da vida e faz parte do processo de desenvolvimento e de
aprendizagem das crianças. No autista, a comunicação fica prejudicada em virtude de a linguagem
da criança autista ser rígida e estereotipada. No entanto, concluiu-se que deverá haver na escola
um trabalho em equipe que define a estrutura pedagógica na qual a criança evoluiu e implemente
um projeto educacional, terapêutico e educacional personalizado que atenda o tipo de dificuldades
encontradas pela aluno autista; que leve em consideração o perfil único de aprendizagem de cada
criança (pontos fortes, desafios, interesses) e estabeleça metas para a aprendizagem escolar
desse público em particular.

Palavras-chave: Autismo; Comunicação; Interação; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

A

comunicação é o ato pelo qual as mensagens são transmitidas para outras pessoas e, embora seja usualmente implícito, o uso da linguagem verbal não depende
exclusivamente da fala, pois, por exemplo, apontando para um objeto, pode-se
fazer alguém olhar para ele; levantando os braços, uma criança pequena explicita que quer
ir ao colo; através do olhar, podem ser expressados sentimentos de alegria, tristeza, raiva
etc. Em relação ao autismo, um dos maiores problemas é justamente o desenvolvimento da
linguagem verbal e da comunicação, sendo um dos fatores relacionados aos problemas de
comportamento e de aprendizagem.
O que justifica pesquisar sobre este tema, é que, frequentemente, os professores de
Educação Infantil encontram, entre seus alunos, alguma criança que tem dificuldades para
ser compreendida ou para entender o que está sendo dito. As crianças que apresentam estas dificuldades são geralmente definidas como alunos com problemas de comunicação ou
com problemas de linguagem. No entanto, estas definições genéricas podem esconder várias
situações diferentes que não estão relacionadas exclusivamente com a expressão verbal.
No caso de crianças com autismo, logo fica evidente que o principal problema não reside apenas na expressão verbal e o que realmente preocupa os professores é a dificuldade
de se comunicar com essas crianças. Mediante este quadro, esta pesquisa pode contribuir
para aumentar o repertório dos professores da Educação Infantil em relação às possíveis estratégias para se comunicar melhor com seus alunos autistas. Os estudantes de pedagogia
também podem se beneficiar deste trabalho por acrescentar mais uma fonte de pesquisa
sobre o autismo.
O problema que norteou a pesquisa foi: quais são os principais problemas de comunicação entre a criança autista, o professor e os demais alunos da Educação Infantil?
Desta forma, o objetivo geral foi demonstrar as principais dificuldades de comunicação e
de interação da criança autista na Educação Infantil. E como objetivos específicos: abordar a
importância da comunicação e da interação social para o desenvolvimento integral da criança
na Educação Infantil; descrever os déficits de comunicação no autismo; apresentar estratégias
educacionais para o trabalho com a criança autista.
A metodologia utilizada neste trabalho foi a pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa que permite a busca em livros, artigos, páginas digitais, revistas, jornais e outras fontes
secundárias. A importância da pesquisa bibliográfica é recuperar informações importantes de
estudos realizados sobre o tema em questão, conforme explica Koller (2014).
O tema foi organizado de forma a levar o leitor a conhecer, entre outros aspectos, as
características do autismo e suas implicações para o desenvolvimento da criança da Educação
Infantil em decorrência das dificuldades de comunicação.
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IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO E
DA INTERAÇÃO SOCIAL NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
A comunicação é o que permite o desenvolvimento do ser humano como pessoa,
incluindo, em tal desenvolvimento, não apenas aspectos emocionais ou aspectos relacionais e sociais, mas também intelectuais. Em
suma, é o que nos permite aprender, desenvolver o pensamento e a capacidade simbólica (BRANCO; VALSINER, 2011).
Entende-se, portanto, que comunicar não
é apenas falar: uma pessoa pode falar e não
comunicar nada. Além disso, mesmo quando
as crianças têm dificuldades na linguagem verbal, buscam outros modos de comunicação
expressiva ou gestual para serem entendidas e
o ambiente físico e social oferece muitas outras
possibilidades não-verbais para desenvolver a
comunicação. No desenvolvimento de crianças da Educação Infantil pode-se observar
múltiplos comportamentos de comunicação
que aparecem desde cedo. Entre eles está
a intenção de comunicar algo, que pode ser
complicado para a criança autista.
As crianças, desde pequenas, desenvolvem uma grande variedade de comportamentos comunicativos usando gestos, apontando com o dedo ou a mão algo que ela
queira, por meio do olhar ao focalizar um objeto ou o adulto ou quando querem mostrar
ou alcançar algo, levando o adulto a trazer-lhe
o objeto que lhe interessa, etc. Todas essas
manifestações são uma amostra de que há
intenção de comunicar na criança, o desejo
de ser entendida pelos outros e um prazer de
relacionar-se com o meio ambiente e com as
pessoas que o compõem (FERREIRA; MELO,
2013).
Também por meio das vocalizações,
expressões, gritos, palavras e até músicas
podem ser observados momentos que são
intencionalmente direcionados para comuni-

car algo para alguém, isto é, intencionalmente
elas querem comunicar um estado de espírito,
uma necessidade, uma dor etc. Estes sinais,
quando bem interpretados pelo ambiente e
pelos adultos que rodeiam a criança, estabelecem uma comunicação e um entendimento
da criança com outras pessoas e com o meio
ambiente e o que acontece nele (BUSSAB,
2012).
Desde tenra idade, meninos e meninas
muitas vezes imitam coisas e pessoas ao seu
redor. Este fato pressupõe que o outro começa a ter, para eles, um interesse social e que
o que acontece no ambiente começa a ser
entendido por eles. Além disso, esses comportamentos de imitação, gestos de dormir,
cantar com o outro, alimentar a boneca eles
adquirem fundamentalmente na interação
social que ocorre por meio dos jogos com
os adultos, com outras crianças, através dos
cuidados de todos os dias etc. (CARVALHO,
2015).
Todas estas ações têm uma função
comunicativa porque servem para entender
diferentes situações do seu mundo social e
compartilhá-las com os demais. Além disso,
a criança vai adequando palavras e atitudes
de acordo com o que ela observa, a fim de
melhorar a sua comunicação.
Os gestos são desenvolvidos no estágio em que as crianças são muito novas,
quando ainda não têm o desenvolvimento de
linguagem. À medida que a maturação motora ocorre, os processos de conhecimento
do ambiente aumentam e a interação social
ocorre por muitas expressões gestuais (FARRELL, 2014). Tanto para os meninos e meninas e para o adultos que estão com eles, os
gestos e expressões cumprem uma função
comunicativa na medida em que servem para
fazer com que os outros entendam o que que
eles sentem, o que eles querem, o que eles
rejeitam e o que eles entendem (BRANCO;
VALSINER, 2011).
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Gestos como apontar um objeto, trazendo a mão do adulto para o que ele quer,
levantar os braços para serem pegos etc.,
são comportamentos de comunicação que,
além de cumprir uma função comunicativa,
servem para antecipar fatos sociais que vão
acontecer.
As interações entre crianças e adultos
desempenham um papel fundamental na
aprendizagem. Vygotsky (1998) defende que
o nível de desenvolvimento é determinado
pela capacidade de resolver problemas sob
a orientação de um adulto ou em colaboração
com os mais capazes e iguais.
As investigações de Vygotsky (1998)
confirmam a natureza social e cultural do desenvolvimento das funções mentais durante
os primeiros anos e sua dependência da cooperação e instrução de adultos. As crianças
aprendem a linguagem usando-as em atividades lúdicas e interativas com os pais. Mas,
obviamente, não é apenas uma questão da
quantidade de interações, mas da qualidade delas. A variedade do léxico usado pelas
mães correlaciona-se positivamente com a
melhora no vocabulário das crianças (CORRAZE, 2012).

DÉFICITS DE COMUNICAÇÃO NO
AUTISMO
O olhar é um dos sinais de comunicação mais poderosos do ser humano e é
perceptível para o adulto quando a criança
é capaz de olhar para um objeto, seguir sua
trajetória e perceber as pessoas. Através do
olhar ocorre uma ampla gama de interações
sociais e experiências compartilhadas, pois o
olhar possui várias funções comunicativas na
relação social, entre elas regular o comportamento da outra pessoa. Pelo olhar pode-se
expressar emoções ou situações de desgosto, de alegria, de perigo, o que é desejado
e fazer que a outra pessoa modifique seu
comportamento ou suas ações (CORRAZE,
2012).

No entanto, no que se refere a crianças com autismo deve-se pensar que esses
comportamentos iniciais de comunicação são
insuficientemente desenvolvidos, distorcidos
ou ausentes; então a linguagem verbal e a
relação social também serão afetadas desde
os primeiros estágios de desenvolvimento de
forma séria (FARRELL, 2014).
As primeiras manifestações do autismo
começam antes dos três anos, embora, na
aparência, tendem a ser pouco claras antes
do primeiro ano (SUN; FERNANDES, 2014).
O que geralmente é observado primeiro, no
menino ou menina com autismo, é a passividade, pois a criança permanece estranha
ao meio ambiente e se mostra pouco sensível às pessoas e objetos que a cercam. Isso
significa que, ocasionalmente, os pais desenvolvem, em primeiro lugar, o medo de que
seu filho ou filha seja surdo devido à falta de
respostas aos sons e palavras que lhes direcionam (TIMO; MAIA; RIBEIRO, 2011).
Os déficits que essas crianças apresentam não são atrasos e desvios em relação ao
padrão normal de desenvolvimento da linguagem; é mais sobre alterações severas nas
habilidades de comunicação consideradas
básicas e anteriores ao desenvolvimento da
linguagem (SIGOLO, 2014). Nestes casos, as
crianças falham nos aspectos mais amplos
da comunicação não verbal, como a falta de
intenção comunicativa, a incapacidade para
compartilhar um interesse com os outros, a
dificuldade em compreender o ambiente social e os interesses, desejos e emoções das
pessoas ao seu redor (FARRELL, 2014).
Todos esses aspectos, que formam
estratégias de comunicação precoces e são
fundamentais para o desenvolvimento da linguagem verbal, são afetadas desde muito
cedo no desenvolvimento infantil do autista.
Então, por exemplo: eles não adquirem as
diretrizes de antecipação características do
desenvolvimento nos primeiros meses, nem
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as formas usuais de reconhecimento social
que ocorrem em bebês normais (por exemplo, levantando os braços quando alguém vai
pegá-los) (BRANCO; VALSINER, 2011).
As ações da criança se tornam cada
vez mais limitadas e inflexíveis; elas não têm
curiosidade em explorar objetos, o que é uma
característica predominante do comportamento infantil desde o último trimestre do primeiro
ano de vida (CITELLI, 2016).
Além disso, os comportamentos intencionais de comunicação desenvolvidos nas
formas de chamadas e solicitações são muito
alterados ou ausentes. Assim, certos comportamentos funcionais de grande importância
no desenvolvimento, como os padrões de
brincadeira, imitação, o uso de gestos e vocalizações não são adquiridos ou são perdidos
progressivamente.

Em outras ocasiões, as crianças autistas mostram uma aceitação passiva das abordagens que as pessoas fazem, mas não têm,
ou apresentam pouca, iniciativa de contato
social e dificuldades em compartilhar algum
tipo de interesse com os outros, de modo que
até podem desenvolver relacionamentos normais baseados em imitação e reciprocidade
(FARREL, 2014).
Algumas crianças autistas podem ser
passivamente envolvidas em atividades coletivas e iniciar a interação com os outros, mas
isso tende a ocorrer de forma peculiar e repetitiva, pois elas geralmente não demonstram
interesse na resposta dos outros e acham difícil entender as regras que governam as interações sociais convencionais (CAMARGO;
BOSA, 2015).

De forma simplificada, pode-se dizer
que as crianças com autismo são caracterizadas quando coexistem de maneira simultânea
determinadas alterações e complicações no
desenvolvimento da interação social, alterações da imaginação e de comunicação.

As crianças que têm autismo ou outro
distúrbio do desenvolvimento apresentam deterioração da capacidade imaginativa, de tal forma que seu mecanismo de atividades contrasta
marcadamente com o desenvolvimento normal
da prática do jogo em relação com qualquer
outra criança da mesma idade. Muitas crianças autistas usam os brinquedos sem tirar proveito deles, manipulando-os para obter certas
sensações e frequentemente usando objetos
ou jogos de maneira puramente manipulativa
mesmo com aqueles que exigem criatividade.
O autista não usa de imaginação para imitar e
simular a realidade e produzir atividades simbólicas (TIMO; MAIA; RIBEIRO, 2011).

Na sua forma mais grave, o autismo manifesta-se com grande isolamento, indiferença
ou aversão ao afeto e contato físico com os
outros. O menino e a menina podem procurar outras pessoas para obter a satisfação
de alguma necessidade simples e o professor ou os pais podem oferecer cócegas ou
jogos com movimento, mas as crianças vão
manter pouco contato visual e desenvolver
um vínculo muito limitado com estes adultos
(BUSSAB, 2012).

No entanto, muitos desses meninos e
meninas, por meio da educação e intervenção dos professores que os ensinam a jogar,
podem progredir para usar objetos reais ou
brinquedos em atividades que abordam o que
é o jogo. Mesmo nessas ocasiões a interação
é limitada no repertório de jogos que podem
ser criados, pela repetição contínua e a dificuldade que eles têm para passar para jogos
mais complexos baseados em fantasia (SUN;
FERNANDES, 2014).

Às vezes, esses sintomas são acompanhados por outras alterações muito perturbadoras para o menino ou menina autista e as
pessoas ao seu redor, tais como: problemas
de alimentação, falta de sono, a excitabilidade
inexplicável e difícil de controlar, o medo de pessoas e lugares desconhecidos (SIGOLO, 2014).
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Há também pouco interesse em compartilhar atividades com os outros e os autistas têm sérias dificuldades para chegar a
entender o pensamento, os interesses e as
emoções de outras pessoas. Conforme já exposto anteriormente, em geral, crianças com
autismo apresentam deterioração qualitativa
no campo da comunicação verbal e não verbal. Quando pais e professores reparam no
desenvolvimento de comunicação das crianças pequenas, podem notar que nas crianças
autistas a comunicação não verbal é alterada
desde as primeiras idades.
Assim, as alterações aparecem em relação à intenção comunicativa. Em geral, não
há interesse em comunicar ou dar resposta às
iniciativas de outros, a reação pode ser inexistente ou muito pobre quanto aos indicadores
não-verbais que informam que interesse pelo
assunto ou em manter a comunicação (expressão facial, gestos) (SIGOLO, 2014).

ESTRATÉGIAS EDUCACIONAIS COM
CRIANÇAS AUTISTAS EM SALA DE
AULA
Há várias estratégias educacionais que
podem ser utilizadas para o desenvolvimento da comunicação na Educação Infantil com
crianças autistas, entre elas a promoção da
iniciativa, da autonomia e do envolvimento ativo das crianças para construir o seu próprio
conhecimento. Os aprendizados são baseados na própria ação, no jogo, na manipulação
e exploração direta do mundo ao redor da
criança (LEMOS; SALOMÃO; AGRIPINO-RAMOS, 2014).
A intervenção educacional deve começar pelo que as crianças sabem fazer, o que
leva os educadores a realmente ouvi-las e a
considerar o conhecimento prévio para criar
novos aprendizados. As tarefas e atividades
propostas devem fazer sentido para as crianças, elas devem ser interessantes e responder
à sua curiosidade (MATOS; MENDES, 2014).

Começando pelo que é conhecido, a
criança terá mais segurança para se aventurar
a realizar algo que ela ainda não sabe fazer.
A curiosidade natural das crianças vai auxiliar
neste processo, pois, nesta fase, elas gostam
de testar, de experimentar e ver o resultado
das suas ações.
A sala de aula é um local de socialização em que grande parte das crianças estabelecem seus relacionamentos extrafamiliares. Não apenas adultos contribuem para
o desenvolvimento da comunicação infantil,
também as outras crianças desempenham
um papel preponderante e necessário. Por
isso, os aspectos relacionais merecem consideração cuidadosa e devem ser um dos principais objetivos da intervenção com o aluno
autista (APORTA; LACERDA, 2018).
O clima e a organização da sala de
aula precisam se adaptar às características
de todos os alunos, para que os professores
criem um ambiente acolhedor e um clima de
cooperação entre as crianças. Essas estratégias gerais são o ponto de partida para a
intervenção educacional no caso de crianças
com autismo; no entanto, o professor deve
avaliar que tipo de adaptações deve ser feita
para responder às necessidades específicas
demonstradas por essas crianças no campo
de comunicação (DINIZ, 2013).
Os professores devem levar em consideração os seguintes aspectos: a) conhecer
o nível de desenvolvimento que cada criança
com autismo tem na comunicação, pois esse
conhecimento auxilia o profissional a tomar
decisões apropriadas sobre como planejar o
aprendizado; b) é necessário avaliar as habilidades e estratégias de comunicação do
aluno, a maneira como ele se comunica, em
que momentos etc. Na avaliação de competências comunicativas é importante fazer observações da criança em ambientes diferentes, com pessoas diferentes, com objetos e
com seus próprios companheiros; c) analisar
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o que o aluno pode fazer, o que não é capaz de executar e de que ajuda ele precisa;
d) saber que forma de comunicação e qual
complexidade o professor deve usar para ser
entendido pela criança; e) adaptar atividades
e informações fornecidas para adaptar-se ao
momento evolutivo da criança autista (TIMO;
MAIA; RIBEIRO, 2011).
Talvez a principal estratégia para a criança autista desenvolver a comunicação seja
deixá-la confortável em suas experiências de
interação. A criança autista sente receio diante de situações novas e inusitadas e, desta
forma, pode se retrair mediante algumas situações. O professor deverá ter a sensibilidade
de aproveitar o que o aluno autista já consegue fazer é ir apresentando novos desafios,
gradualmente.
A organização, metodologia e atividades que geralmente são realizadas na Educação Infantil com todas as crianças são muito
adequadas para o desenvolvimento de aspectos relacionados à interação, compreensão
social, relacionamento com os ambientes do
autista (BARBERINI, 2016).
A organização da sala de aula também
condiciona o que pode ser feito. Diversas
adaptações podem ser feitas para se ajustar
ao nível de cada aluno. Quando se trata de
criança com autismo que manifesta problemas no campo da comunicação é fundamental que a organização da sala de aula, das
atividades e dos alunos facilitem o desenvolvimento de estratégias de comunicação com
o meio ambiente, promova o entendimento
das informações do ambiente e possibilita expressar estados emocionais internos e suas
necessidades básicas (SCHMIDT et al, 2016).
A maneira como os espaços são ordenados, a constância das atividades do dia, a
interação entre os alunos beneficiará todas as
crianças, mas especialmente a autista. Para
facilitar isso, especificamente em crianças
com autismo, será importante o professor:

organizar o espaço e as atividades da sala
de aula; fazer adaptações no espaço da sala
de aula, distribuindo os materiais em áreas
ou espaços dedicados ao trabalho de certas
atividades que constituem espaços ou cantos
de criatividade; manter clara e ordenadamente os materiais usados em cada aula ou na
própria escola (LEMOS; SALOMÃO; AGRIPINO-RAMOS, 2014).
Indicadores podem ser usados para
informar os alunos sobre quais atividades
serão realizadas e em qual local para que
eles saibam o que é esperado deles. Esses
auxílios podem beneficiar outros alunos com
outras dificuldades além do autismo (SIGOLO, 2014).
É interessante que o professor observe
com atenção o desenvolvimento dos alunos,
autistas ou não, para saber o que deve ser
mais incentivado e o que eles já dominam
e pode ser aprimorado. Os indicadores vão
auxiliar o professor a ter clareza sobre a autonomia das crianças e o quanto ela ainda
precisa ser aprimorada.
O uso de pistas visuais ajuda crianças com autismo na compreensão social,
para que possa funcionar de uma maneira
independente e também para que as outras
crianças se lembrem de usar certos sinais
ou gestos para indicar as atividades a serem
realizada em um canto ou área de trabalho,
aquelas que ocorrem em dias determinados
e as diárias, permitindo que todas as crianças
tenham uma participação ativa, especialmente se forem previstas mudanças sobre o plano normalmente desenvolvido. Os recursos
visuais que podem ser utilizados são: objetos
reais; fotografias das crianças; pictogramas;
desenhos ou símbolos; cartões de atividades;
agendas etc. (APORTA; LACERDA, 2018).
O professor deve manter certas áreas
da sala de aula com poucos elementos de
distração, que permitam a concentração desses estudantes e de alunos com déficit de
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atenção, pois muitos estudantes com autismo
têm dificuldade com os períodos de espera
entre uma atividade e a próxima, então o professor pode criar uma zona de conforto ou
uma zona de transição na qual eles esperam
e / ou o professor pode propor uma atividade para aqueles momentos de inatividade em
grupo (DINIZ, 2013).
A maneira como se costuma trabalhar
nas salas de aula da Educação Infantil permite responder a diferentes necessidades e fornecer a cada criança a ajuda que ela precisa
para aprender. Auxílios individuais durante a
dinâmica da sala de aula podem ser dados
na forma de atenção individualizada e através
de modificações feitas nas atividades de grupo. No caso de crianças com autismo, o uso
de métodos ativos permite desenvolver modelos de cooperação no trabalho em pequenos
grupos heterogêneos nos quais a turma é organizada para facilitar as interações e para o
professor intervir somente quando necessário
(BARBERINI, 2016).
Na proposta da sala de aula, será conveniente contemplar as formas de interação
variando entre individual, em pequenos e
grandes grupos, bem como adaptações a
serem feitas quanto ao tipo de ajuda ou atenção necessária a esse aluno em cada caso
nesses três tipos de agrupamentos. O professor terá que usar uma ampla variedade
de configurações de atividades de ensino e
aprendizagem, para obter a maior participação possível (MATOS; MENDES, 2014).
O trabalho em equipe pode ser o maior
desafio para os alunos autistas. Portanto, o
professor deverá usar de muita sensibilidade
para perceber o momento exato de colocar a
criança autista em grupo, quando este grupo
deve ser menor ou maior e quando será mais
benéfico deixar a criança autista trabalhar sozinha.

Algumas recomendações podem ser
levadas em consideração para facilitar o relacionamento de outras crianças com crianças autistas, incluindo: formar pequenos grupos, estabelecer agrupamentos flexíveis com
base em atividades, propor diretrizes para
relacionamentos entre pares (SILVA; ALMEIDA, 2012). É sobre criar um clima na sala de
aula adequado para os alunos entenderem
e respeitarem as diferenças entre eles, a fim
de promover amizade e apoio mútuo e a escola deve buscar a continuidade das pessoas, professores e alunos, pois a estabilidade
fornecerá melhor desenvolvimento e facilitará
os relacionamentos do aluno com autismo
(SCHMIDT et al, 2016).
Além dos professores, coordenadores
pedagógicos e demais funcionários da escola, existem diferentes profissionais que podem
desenvolver tarefas de apoio educacional:
consultor pedagógico, equipe de assistentes,
professores de apoio e artistas. Todos esses
profissionais aplicam suas competências com
o objetivo de estimular, fortalecer e criar o cenário adequado para atender as capacidades
básicas dos estudantes em geral e, em particular, das crianças com autismo (LEMOS;
SALOMÃO; AGRIPINO-RAMOS, 2014).
Quando há crianças com problemas de
comunicação, todos esses profissionais atuam como mediadores entre a criança e seu
ambiente, tentando responder às necessidades de socialização e aprendizado, estruturação de espaços e tempos e proposição de
atividades suficientemente próximas e apropriadas ao nível de entendimento e estilo de
interação de cada criança.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora as escolas regulares não ofereçam educação adequada para as crianças com
autismo, seu papel é fundamental para a integração social. Essa integração na escola regular é
a melhor maneira de essas crianças progredirem e se desenvolverem. Em contato com outras
crianças, com a possibilidade de vivenciar interações sociais normais, crianças com autismo
fazem seu aprendizado social. Assim, elas adquirem habilidades, autonomia e aprendem a
se comunicar com os outros.
No entanto, a escolaridade de uma criança autista requer adaptações educacionais
especiais, como o acompanhamento de educadores especializados, implementação de um
projeto educacional individualizado, estrutura educacional estruturada (tempo, espaço), redução da carga horária, recursos visuais, campanha de informação sobre autismo na escola
que acolhe a criança autista.
A integração de uma criança autista na escola é um trabalho da equipe que reúne em
torno da criança o professor, o educador especializado, os profissionais como o psicólogo,
fonoaudiólogo, neurologista. O papel dessa equipe de ensino é definir a estrutura pedagógica
na qual a criança evoluiu e implementar um projeto educacional, terapêutico e educacional
personalizado que atenda o tipo de dificuldades encontradas pela criança; leve em consideração o perfil único de aprendizagem de cada criança (pontos fortes, desafios, interesses) e
estabeleça metas para a aprendizagem escolar dessa criança.
Os componentes básicos de uma educação para estudantes com autismo são a abordagem individualizada, que desenvolve detalhadamente as características de cada aluno; o
fornecimento de material didático específico para o aluno com autismo, incluindo adequação
do currículo e ajustes no ambiente, oferta de apoios necessários e o uso de diferentes estratégias de ensino, além de uma abordagem positiva de suporte comportamental e, fundamentalmente, um trabalho em equipe, que inclua família, educadores e outros profissionais.
Como o trabalho em equipe é um dos maiores desafios para a criança autista, sugere-se
como continuidade para trabalhos futuros a pesquisa sobre metodologias que aproximem o
aluno autista das outras crianças, a fim de favorecer o trabalho coletivo.
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CONTOS DE FADAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO

RESUMO: Através da presença do dramatizador envolve os seguintes recursos: memória, imaginação,
emoção, espontaneidade, além de instrumentos musicais e a própria música que atuam juntos
na significação do conto durante a ação do dramatizar no momento de contação de histórias.
Com este objetivo de contribuir para a ampliação da arte de dramatizar histórias, conquistando
mais dramatizados e ouvintes. E seguindo este contexto, foi possível demonstrar que o teatro,
como mais uma estratégia na formação de leitores garantindo-se, com isso, o enriquecimento
do processo educacional sob uma perspectiva que valoriza a constituição de sujeitos críticos e
reflexivos, além de que continuam a transmitir a cultura dos povos e desta maneira perpetuando-se,
e não deixando morrer esta grande riqueza cultural. A arte como cultura trabalha o conhecimento
da história, dos artistas que contribuem para a transformação do teatro. É muito importante que
a criança desde a educação infantil tenha conhecimento da arte e desenvolva teatros em seu
dia a dia com práticas pedagógicas. Não se conhece um país sem conhecer sua história e sua
arte. Além disso, os teatros alargam a possibilidade de interculturalidade, ou seja, de trabalhar
diferentes códigos culturais. A escola deve trabalhar com diversos códigos, não só com o europeu
e o norte-americano branco, mas com o indígena, o africano e o asiático. Ao tomar contato com
essas diferenças, o aluno flexibiliza suas percepções visuais e quebra preconceitos.

Palavras-chave: Arte; Educação; Teatro; Escola; Contação de Histórias.
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INTRODUÇÃO

E

sse tema foi escolhido porque há muito tempo discute-se a questão da arte e
do teatro como processo de desenvolvimento na educação, e sua finalidade no
universo lúdico, até onde esse contexto influencia o desenvolvimento psicomotor

do aluno.

Por fim, iremos identificar a contribuição da arte como, ferramenta de estimulação no
processo de aprendizagem e desenvolvimento integral do aluno na educação, sendo assim,
determinar os objetivos precisos para que o processo pedagógico aconteça eficazmente,
como agente facilitador e enriquecedor, respeitando o desenvolvimento da criança em suas
especificidades.
Abrir espaço para as crianças na busca por conhecimento, incentivando a criatividade
lúdica das crianças, fazendo uma análise efetiva na ampliação dos aspectos cultural, social
e artístico.Atuar de forma disciplinadora tendo o teatro como mecanismo de condução para
expressar a criatividade e a ludicidade das crianças.
Por meio da pergunta: Como o ensino de artes foi contextualizado na década de 80?
Quais conflitos têm na contemporaneidade a respeito do trabalho com releitura? Obtemos a
reflexão que a criança necessita experimentar, vivenciar e brincar para adquirir conhecimentos
que futuramente lhe ajudará a desenvolver de maneira mais eficiente um aprendizado formal.
Através da arte o aluno 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.
Toda teoria necessita, primeiro, de uma conceituação.
O teatro é de grande valia para que possamos preparar nossas crianças no caminho
desse futuro que exigirá flexibilidade, dinamismo e agilidade no pensar, no agir, no entender
e na arte de refletir e analisar.
Voltada para a educação na escola Uma transcrição literal de arte no Brasil é o que é
apontado por Barbosa (1991), em que: Nas últimas décadas do século XX, no Brasil, educadores ligados a Arte têm empreendido o movimento de resgate de sua valorização profissional
e da valorização da Arte como um conhecimento que deve estar presente nos currículos em
todos os níveis de ensino. Articulam, assim, diretrizes diferentes para a presença desse conhecimento na escola. Essas diretrizes emergem como fruto da luta em defesa da presença
da Arte no currículo e de mudanças conceituais no seu ensino.
Mudança e valorização conceitual no intuito de devolver – Arte à educação é favorecer
a todos o acesso aos códigos artísticos e às possibilidades de expressão desses códigos. O
objetivo daqueles que acreditam nesses pressupostos conceituais é contribuir para a difusão
da Arte na escola, garantindo a possibilidade igualitária de acesso ao seu conhecimento. É
preciso levar a Arte, que está circunscrita a um mundo socialmente limitado a se expandir,
tornando-se patrimônio cultural da maioria.
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OBJETIVOS DO ENSINO DE ARTES E DO
TEATRO, COM SUA IMPORTÂNCIA NA
EDUCAÇÃO DESDE A DÉCADA DE 80

feitas através de cenários, figurinos, objetos,
músicas, gestos ou se utilizando somente da
própria voz.

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Língua Portuguesa,
a leitura de histórias é um momento em que a
criança pode conhecer a forma de viver, pensar, agir e o universo de valores, costumes e
comportamentos de outras culturas situadas
em outros tempos e lugares que não o seu.

Acreditamos que uma das maneiras de
desenvolver o hábito e o prazer da leitura é
colocá-los em contato com a Contação e leitura de histórias para as crianças.

Vemos nos PCN como a leitura pode
ser prazerosa e envolver o seu ouvinte, e o
levar a lugares aonde ele nunca imaginou poder estar, o poder da história está em quem a
conta e a maneira como ela é contada.
O principal objetivo deste trabalho é
mostrar a importância dos dramatizados de
história mesmo fora do contexto da escola,
mostrando as várias maneiras de se dramatizar uma história. Acreditamos que ela deve
ser muito bem contada, para poder envolver
seus ouvintes e desta maneira pode atingir
objetivos, desenvolvendo o raciocínio das
crianças e ajudando na sua identidade, dentre outros aspectos.
De acordo com Jorge (2003) é fundamental que a criança possa vivenciar a palavra e a escutar em todas as suas possibilidades, explorando diferentes linguagens,
capturando-as e apropriando-se do mundo
que a cerca, para que este se desvele diante
dela e se torne fonte de interesse vivo e permanente, fonte de curiosidade, de espantos
de desejos e descobertas, numa dinâmica em
que ela se socializa e se manifeste de forma
ativa, criativa, participativa em qualquer situação, não apenas “recebendo” passivamente,
mas produzindo e reproduzindo cultura.
Neste sentido, podemos dizer que os
profissionais dramatizados de história desenvolvem um trabalho que não é somente o dramatizar a história é o de envolver-se com a
história. Não existem regras que podem ser

O hábito de ouvir histórias desde cedo
ajuda na formação de identidades; no momento da contação, estabelece-se uma relação de troca entre dramatizador e ouvintes, o
que faz com que toda a bagagem cultural e
afetiva desses ouvintes venha à tona, assim,
levando-os a ser quem são. Dramatizar histórias é uma arte porque traz significações ao
propor um diálogo entre as diferentes dimensões do ser.
Percebemos cultivar o hábito da leitura
desde cedo nas crianças para que se tornem
adultos leitores. Os dramatizados de história
incentivam este hábito da leitura até mesmo
no público jovem e adulto, pois trás, através
dos seus contos, culturas, ensinamentos,
aprendizagens.
Antigamente, as pessoas reuniam-se ao
redor da fogueira pra dialogar e dramatizar
os acontecimentos. Era uma maneira de poderem guardar suas tradições e sua língua, e
assim era passado o conhecimento dos mais
velhos para os mais jovens. Nesta roda informal, era transmitido os conhecimentos de
geração para geração, as crenças, mitos, os
costumes e valores a serem guardados, no
entanto, na cultura urbana, tem se perdido
esta tradição.
Desde os primórdios as histórias fazem
parte da vida das pessoas através delas são
contados fatos culturais, familiares, sociais.
Esta prática vem se reproduzindo através
de muito tempo mesmo sendo de maneira
não intencional, mesmo assim alguns estudos mostram a importância deste fato, pois
as crianças começam seu desenvolvimento
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da linguagem neste período mais significativamente quando ouvem histórias desde pequenos.
É nesta fase também que as crianças
necessitam de conviver com alguns fatos da
vida, como nascimento, separação e até mesmo a morte e as histórias neste momento são
utilizadas como uma ferramenta para que se
possam superar estes momentos e ver que
estes fatos fazem parte da vida de todos nós
e que é necessário que aprenda a se conviver
com eles.
As primeiras lembranças das pessoas
são o ver, o sentir e ouvir, e dramatizar histórias desde cedo para as crianças é cultivar
uma interação aproximar os indivíduos envolvidos criando um relacionamento de afetividade entre quem conta e quem ouve desta
forma as pessoas ficam felizes e ao mesmo
tempo fica mais fácil de entender as diferenças e nos fazer mais flexíveis para resolver
algumas situações.
O exercício de dramatizar histórias ensina a quem conta e a quem ouve, possibilitando debater vários assuntos do dia a dia
das crianças além de aspectos relacionados
a ensinar cidadania, além de desenvolver o
seu imaginário que tanto encanta a todos.
Diante disso temos a parte lúdica, despertando a arte, o interesse pela escrita, oralidade
e leitura.
Um ponto especial a ser levantado neste tópico é a expressividade do homem pela
arte. Não fugindo a esta situação positiva, por
volta da década de 80, novas abordagens
foram introduzidas no ensino da Arte no Brasil. A imagem ganhou um lugar de destaque
na sala de aula, o que representa uma das
tendências da Arte contemporânea e uma
novidade para o ensino da época. As imagens produzidas tanto pela cultura artística
(pintores, escultores) como as produzidas
pela mídia (propaganda de TV e publicitária
gráfica, clipe musical, internet) passaram a

ser utilizadas pelos professores e alunos da
educação básica.
Uma transcrição literal sobre sua definição é debruçarmo-nos sobre a seguinte situação: a música não é tarefa fácil porque apesar
de ser intuitivamente conhecida por qualquer
pessoa, é difícil encontrar um conceito que
abarque todos os significados dessa prática.
Mais do que qualquer outra manifestação humana, a música contém e manipula o som e o
organiza no tempo. Talvez por essa razão ela
esteja sempre fugindo a qualquer definição,
pois ao buscá-la, a música já se modificou, já
evoluiu. E esse jogo do tempo é simultaneamente físico e emocional.
O teatro é uma forma de o ser humano expressar suas emoções, sua história e
sua cultura através de alguns valores estéticos, como beleza, harmonia, equilíbrio. A
arte pode ser representada através de várias
formas, em especial na música, na escultura,
na pintura, no cinema, na dança, entre outras.
A música sempre esteve presente ao
longo da história da humanidade, e viva dentro do teatro. Tão antiga quanto o Homem, a
música primitiva era usada para exteriorização de alegria, prazer, amor, dor, religiosidade
e os anseios da alma.
A música tornou-se um objeto de estudo
muito importante para os educadores e demais
envolvidos com o processo educativo, pois além
de oferecer um grande leque de possibilidades
e abrangências, tornou-se uma disciplina obrigatória na rede regular de ensino.
Nos dias atuais a música pode ser considerada uma das artes que mais influenciaram e influenciam na sociedade. Tudo o que
acontece ao nosso redor, nos afeta diretamente ou indiretamente, pois vivemos num
conjunto de pessoas que compartilham propósitos, gostos, preocupações e costumes,
e que interagem entre si constituindo uma
comunidade.
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Segundo Silva ( 1966) nas últimas décadas do século XX, assistimos a um acentuado
movimento de mudanças nas organizações
sociais, consequente e interdependente dos
movimentos de mudanças políticas, econômicas, científicas e culturais.
O teatro é uma forma de criação de linguagens, seja ela visual, musical, cênica, da
dança, ou cinematográfica, essas formas de
linguagens refletem o ser e estar no mundo,
todas são representações imaginárias de determinadas culturas e se renovam no exercício
de criar ao longo dos tempos. Ao desenvolver-se na linguagem da arte o aprendiz apropria-se do conhecimento da própria arte. Essa
apropriação converte-se em competências
simbólicas por que instiga esse aprendiz a
ampliar seu modo singular de perceber, sentir, pensar, imaginar e se expressar, aumentando suas possibilidades de produção de
leitura do mundo, da natureza e da cultura e
também seus modos de atuação sobre eles.
O ambiente, mesmo que simples, deve
ser favorável à “contação de história”. Pode
ser ao ar livre ou em locais fechados, porém
é necessário estar livre de qualquer distração
ou desconforto. Ruídos, pessoas transitando,
excesso de sol, muito frio, muito calor, muito
iluminado, pouco iluminado. . . tudo isso poderá dificultar o trabalho do “dramatizador”.
Procure o ambiente e o momento ideais para
dramatizar suas histórias.
Como em qualquer área, é importante
que o “dramatizador” busque aperfeiçoamento contínuo. Algumas universidades, como,
por exemplo, a Faculdade Paulista de Artes,
possuem cursos de especialização em “contação de histórias”.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Considerando o conceito de arte e arte-educação, discutido até agora e de seus elementos até aqui pontuados, listamos algumas
potencialidades do uso da arte como estratégia
ou metodologia na abordagem de conteúdos de
disciplinas diversas.
Desenvolver atividades socioeducativas e
pedagógicas que tenham foco na construção de
um espaço de convivência fraterna, fortalecendo
através do teatro os vínculos familiares, desenvolvendo o aumento da confiança e autoestima
nas crianças.
Através de dinâmicas, exercícios e jogos
teatrais, podemos fortalecer o crescimento intelectual, social e humano de cada criança. O
conceito faz alusão aos métodos que permitem
obter certos objetivos.
Com base nisso, fazemos aos educadores
que pretendem valer-se da arte no processo de
ensino/aprendizagem a seguinte pergunta: qual
é o seu objetivo? Se, como foi dito, na obra de
arte não há certo e errado e ela mesma cria as
regras enquanto se constrói o que vai orientar
as escolhas do educador serão seus objetivos.
Diante desta questão, um novo desafio se
apresenta: o de reunir forças e esforços dos trabalhadores da educação e demais segmentos
sociais para reverter este quadro de penumbra,
vindo de longas décadas, de modo que possam
com eles estabelecer vínculos fecundos, promissores e educativos.
Por certo que esta é uma tarefa coletiva,
dos educadores e educadoras em especial, mas
não somente deles, posto que a formação das
novas gerações humanas é uma tarefa da sociedade, em seu conjunto.
Por último, além de se diferenciarem na
forma e intensidade em que se apresentam na
vasta realidade das escolas e grupos de professores da educação infantil no Brasil, estes
desafios não existiram sempre e podem deixar
de existir. São realidades históricas e por isso
podem ser superadas.
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Buscar os caminhos das soluções, criá-las e recriá-las, coletivamente, refazendo as
bases das interações entre adultos, adolescentes e jovens no interior da escola e no
presente, é um desafio que se sobrepõe aos
demais.

sencial, pois possibilita ao aluno uma aprendizagem por meio das vivências, por meio
das quais podem experimentar sensações e
explorar as possibilidades de movimentos do
seu corpo e do espaço adquirindo um saber
globalizado a partir de situações concretas.

Essa junção de esforços parece ser o
mais promissor horizonte para que os educadores em geral e os professores/as do educação infantil, em especial, possam enfrentar o
nosso compromisso primeiro, que constitui o
sentido e finalidade maior do ofício de mestre:
o desafio humano, político, ético e estético de
trabalhar na formação das novas gerações
humanas, dos nossos adolescentes e jovens.

A arte é um instrumento que possibilita que os alunos aprendam a relacionar-se
com o mundo, promove o desenvolvimento
da linguagem e da concentração consequentemente gera uma motivação para novos conhecimentos. O eixo da arte é o desenvolver,
sendo um dos meios para o crescimento, e
por ser um meio dinâmico, a arte oportuniza
o surgimento de comportamentos, padrões e
normas espontâneas. Caracteriza-se por ser
natural, viabilizando para o aluno uma exploração do mundo exterior e interior.

Para que sejam seres verdadeiramente humanos, que auxiliem na construção de
um outro mundo, possível. A teoria froebeliana, ao considerar a arte como uma atividade
espontânea, concebe suporte para o ensino
e permite a variação do aprender, ora como
atividade livre, ora orientada.
As concepções de educação, homem
e sociedade estão intimamente vinculadas ao
aprender. Assim, a atividade livre e espontânea, é responsável pelo desenvolvimento físico, moral, cognitivo, os dons ou objetos que
subsidiam atividades. Entende também que
o aluno necessita de orientação para o seu
desenvolvimento, perspicácia do educador levando-o a compreender que a educação é um
ato institucional que requer orientação.
Ao participar da arte o aluno também
adquire a capacidade da simbolização permitindo que ele possa vencer realidades angustiantes e domar medos instintivos. O aprender
é um impulso natural da do educando, que
aliado à aprendizagem torna mais fácil à obtenção do aprender devido à espontaneidade
das atividades por meio de uma forma intensa
e total.
Compreender o universo da arte é indispensável para o bom desenvolvimento do
trabalho pedagógico efetivado pelo professor
que é o mediador destas ações. A arte é es-

O educando da Educação infantil deve
ser compreendido como um ser em plena
aprendizagem, é importante que as escolas
e os educadores incentivam a prática do jogo,
como forma de aperfeiçoar esse desenvolvimento.
A dramatização e o teatro possibilitam
o aluno sonhar e fantasiar revela angústias,
conflitos e medos aliviando tensões e frustrações são importantes para que se trabalhem
diferentes tipos de sentimentos e a forma de
lidarmos com eles.
A personalidade humana é um processo de construção progressivo, onde se realiza
a integração de duas funções principais: a
afetividade, vinculada à sensibilidade interna
e orientada pelo social e a inteligência, vinculada às sensibilidades externas, orientada
para o mundo físico, para a construção do
objeto.
Conforme Antunes (2004), a aprendizagem é tão importante quanto o desenvolvimento social e o jogo constitui uma ferramenta
pedagógica ao mesmo tempo promotora do
desenvolvimento cognitivo e social. O teatro
pode ser um instrumento da alegria, um aluno
que dramatiza, antes de tudo o faz porque se
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diverte mas dessa diversão emerge a aprendizagem e a maneira como o professor após
o teatro, trabalhar suas regras pode ensinar-lhes esquemas de relações interpessoais e
de convívio ético.
Trabalhar com teatro é fazer com que
o aluno aprenda de forma prática, interativa
e alegre, ou seja, participando de atividades
mais descontraídas o aluno se sente feliz e
motivado e ao mesmo tempo adquire o seu
conhecimento de forma prazerosa. As regras
de um teatro são feitas para que o aluno adquira valores que possam ser usados durante
toda a sua vida, é por isso que ao fazer as
atividades o educador deve pensar quais são
os objetivos daquele jogo para aquela faixa
etária e para a realidade a que pertence aquele aluno.
Os teatros são essenciais para o desenvolvimento de construção, estimulando todos
os sentidos tais como: psicomotor, cognitivo,
social e emocional, desenvolvendo a capacidade de pensar, refletir, abstrair, organizar,
realizar e avaliar.
Quando o aluno dramatiza, ela libera e
realiza suas energias e tem o poder de transformar uma realidade proporcionando condições de liberação de fantasia.
De acordo com Wajskop (2001), o teatro pode ser um espaço privilegiado de interação e confronto de diferentes pessoas e
personalidades com pontos de vista diferentes. Nesta vivência criam autonomia e cooperação compreendendo e agindo na realidade de forma ativa e construtiva. Ao definirem
papéis a serem representados nas peças de
teatros, os alunos têm possibilidades de levantar hipóteses, resolver problemas e a partir
daí construir sistemas de representação, de
modo mais amplo, no qual não teriam acesso
no seu cotidiano.
Uma dificuldade que essa concepção
de ensinamento apresenta ,é de como diferenciar as artes e seus significados,porém
cabe à nós professoras usarmos nossa vi-

são de observação e distinguir a prática das
habilidades que cada aluno traz de bagagem.
Ainda, de acordo com as pesquisadoras, o indivíduo no processo de aprendizagem passa
por fases distintas, ampliando a sua reflexão
sobre o seu sistema até chegar ao seu domínio, vivendo o lúdico.
Por meio do lúdico o aluno aprende a
ganhar, perder, conviver, esperar sua vez, lidar com as frustrações, conhecer e explorar
o mundo. As atividades lúdicas têm papel
indispensável na estruturação do psiquismo
da criança, é no ato de brincar que a criança
desfruta elementos da realidade e fantasia,
ela começa a perceber a diferença do real e
do imaginário.
É por meio do teatro que ela desenvolve não só a imaginação, mas também
fundamenta afetos, elabora conflitos, explora
ansiedades à medida que assume múltiplos
papéis despertando competências cognitivas
e interativas.
Almeida (2008) afirma que a dramatização contribui de forma prazerosa para o
desenvolvimento global dos alunos, para inteligência, para a efetividade, motricidade e
também sociabilidade. Por meio do lúdico o
aluno estrutura e constrói seu mundo interior
e exterior. As atividades lúdicas podem ser
consideradas como meio pelo qual a criança
efetua suas primeiras grandes realizações.
Por meio do prazer ela expressa a si própria
suas emoções e fantasias.
Os educandos expressam emoções,
sentimentos e pensamentos, ampliando a
capacidade do uso significativo de gestos e
posturas corporais.
A função da arte é, ao mesmo tempo,
construir uma maneira de se acomodar a conflitos e frustrações da vida real. Para Piaget
(1990), o brincar retrata uma etapa do desenvolvimento da inteligência, marcado pelo
domínio da assimilação sobre a acomodação,
tendo como função consolidar a experiência
vivida. A intervenção do professor é funda30 - ABRIL/ 2022 - Educar FCE
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mental no processo de ensino aprendizagem,
além da interação social ser importante para
a aquisição do conhecimento.

levando em consideração as diferentes linguagens, trabalhando também o teatro e todas suas formas de dramatizações.

A arte é um estímulo natural e influência no processo de desenvolvimento dos esquemas mentais. Seus benefícios permitem
a integração de várias ações como: a afetiva,
a social motora, e cognitiva, a social e a afetiva. Existem algumas considerações sobre a
função lúdica e educativa do teatro. A função
lúdica do teatro promove prazer, diversão e
até mesmo desprazer, quando escolhido voluntariamente, com função educativa o brinquedo ensina qualquer coisa que complete
ao indivíduo em seu saber, seus conhecimentos e sua apreensão do mundo.

O ato de contar histórias é tão importante para a criança que se tornou um direito garantido na Declaração Universal dos Direitos
da Criança, onde no quarto deixa claro que
criança terá direito a alimentação, recreação
e assistência médica adequadas.Estabelecendo de forma igualitária que a recreação
é tão importante quanto à alimentação e a
saúde para a criança. Sendo assim, o brincar
é muito importante no processo de desenvolvimento da criança.

Em nossa prática docente, precisamos
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.
Trabalhar a arte com os educandos da
Educação infantil não é difícil, basta entrar em
seu mundo, mas o que se torna difícil é ter
um olhar pedagógico é voltado para o mundo que insere o aluno, isto implica entendê-lo
como produção humana e compreender a
forma que ele assume sob determinada organização social e qual função cumpre.
Por esta razão, o ensino da arte, nem
mesmo no período inicial de sua aprendizagem, se reduz ao mero domínio do código
(desenhos e garatujas e interpretações do faz
de conta), pois este é apenas um instrumento de realização de determinadas funções, e
como tal não esgota todas as possibilidades
sociais da arte ,a proposta de ensinar pressupõe o desenvolvimento da prática como
forma de produção de sentido.

Na longa jornada de trabalho notei o
quão importante é para as crianças o momento da arte, do brincar e o quanto isso
era prazeroso, mas, contudo era muitas vezes
deixado de lado pelos professores, pois trabalhar o lúdico requer tempo e muita dedicação
para que seja um trabalho proveitoso.
Nos dias de hoje temos a impressão
que a sociedade não vê a brincadeira como
forma de aprendizado, mas sim como perda
de tempo onde o professor deveria estar dando um conteúdo ao invés de brincar. Quando a criança tem a oportunidade de escolha,
que inicia com o brincar, ela exercita a sua
liberdade e assim se torna uma criança mais
observadora e crítica, As participações e as
transformações introduzidas pela criança na
brincadeira devem ser valorizadas, tendo em
vista o estímulo ao desenvolvimento de seu
conhecimento.

O professor acompanha a adequação
do conhecimento e a socialização para que
seja preservada a cultura, reconhecendo também a variação de posição da linguagem em
diversas situações de interação pela escrita,
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A

música, a dança é movimento, não precisam ser explicadas, elas tem um fim
em si mesma, elas causam sensações e desejos, há momentos que acalma
outros causa maior agitação, ela é um grande auxiliador no desenvolvimento da
criança, pode ser vista como instrumento de aprendizagem, contribui para desenvolvimento
total do aluno, que está em constante formação, de si conhecer e conhecer o mundo, assim
descobrindo e aprendendo lidar com seus desejos, conflitos, vontade, opinião e sentimentos,
através da música a criança pode se encontrar como parte do mundo.
Para Martins (2006), pesquisada e analisada em seu aspecto lúdico, o movimento ganha
uma conotação maior, como um valoroso instrumento no processo educativo, tornando-se uma
possibilidade muito rica de estratégia alternativa para se obter subsídios no redirecionamento
dos trabalhos com as crianças, estabelecendo linhas mais positivas na ação educativa, além
de traduzir-se em um elemento facilitador do processo de inter-relação e socialização.
De acordo com Arroyo (1994), os órgãos responsáveis pela audição começam a se
desenvolver no período de gestação e somente por volta dos onze anos de idade é que o
sistema funcional auditivo fica completamente maduro, por isso a estimulação auditiva na infância tem papel fundamental. Sabe-se que os bebês reagem a sons dentro do útero materno
e que a música, desde que apropriadamente escolhida, pode acalmar os recém-nascidos.
Para Ferreira (2008), a mesma contribui para a formação de um ser humano completo,
valorizado em todos os aspectos, com uma aprendizagem que envolva sua imaginação, na
qual a ação criadora seja a motivação do aprendizado, visto que a música traz consigo um
conhecimento histórico do passado e do tempo atual, uma forma de observação da expressão
da cultura da sociedade em que o educando convive, assim como de outras, permitindo comparação de culturas, podendo desenvolver na criança um olhar critico sobre suas vivências,
possibilitando ao educando a construção e transformação de conhecimentos significativos
para a sua cidadania.
Para Martins (2006), o papel do professor deve ser visto como o de quem promove,
organiza e provê situações em que as interações entre a criança e o meio sejam provedoras
de conhecimento. O educador torna-se figura fundamental nesta prática educativa, oferecendo material, desafiando os pequenos, criando espaços para o uso de instrumentos musicais,
ouvindo diferentes sons e ritmos, propondo diferentes estímulos musicais, garantindo e permitindo que as crianças expressem suas emoções, encorajando-os a criar e interagir com os
seus colegas.
Para Ferreira (2008), é importante ressaltar que o reconhecimento do universo em que
se situa o aluno, envolve muitos elementos culturais, como a consciência humana, deve- se
organizar um trabalho a partir do meio onde a criança está inserida, através da educação
musical o aluno será mais participativo, crítico e o mesmo não perderá suas particularidades,
terá uma melhor compreensão sobre o mundo onde está inserido, sobre as mudanças que
ocorrem e os costumes de determinados lugares.
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O PAPEL DO PROFESSOR NO ENSINO DA DANÇA E MOVIMENTO
De acordo com Arroyo (1994), a dança traz tranquilidade, ela também pode causar
agitação, vontades e desejos inexplicáveis, podemos sentir diferentes sensações e desejos, o
educador poderá desafiar seus alunos a sentir as diferentes sensações que a música causa.
É de suma importância que o educador reflita e planeje como serão administradas as
aulas com o uso da música, organizando suas aulas, observando e escolhendo os espaços,
os materiais e as músicas que serão utilizadas, priorizando um completo e satisfatório aprendizado.
Para Ferreira (2008), a dança influencia na criatividade e imaginação da criança, e as
mesmas estão atreladas, ou seja, deve caminhar juntas, a criatividade pressupõe um sujeito criador, uma pessoa inventiva que produz e dá existência, imaginar é capacidade de ver
além do imediato, assim um dos sentidos de criar é imaginar, o trabalho com música será de
grande valor nos momentos de criação dos educandos, que estão em total formação com
muitas descobertas.
De acordo com Arroyo (1994), a dança traz grandes vantagens sociais, cognitivas e
afetivas para os pequenos. A imaginação quando bem estimulada deixa a criança apta à criação e a expressividade, não tem medo do certo ou errado, sente-se bem para criar e recriar,
assim mostrando e expondo seus sentimentos, mais uma vez a música mostra-se presente e
de suma importância no desenvolvimento infantil.
O professor de Artes e de teatro deve estimular o aluno, a não limitar-se a aprender,
mas também a construir seu próprio conceito objetivando despertar o senso crítico no aluno
através do debate e diálogo aberto. Devemos ter em mente a necessidade de formar cidadãos
capazes de liderar, de serem críticos e além de tudo ter conhecimento, ter argumento sólido.
Se aprofundar no conhecimento sobre o conteúdo a qual irá aplicar, buscar a compreensão
cada vez.
Mas nas pesquisas ler livros tem total domínio sobre o assunto em questão. É de responsabilidade do professor prover uma aula onde cause nos alunos, a curiosidade interesse
de conhecer, criar participar questionar e ser observador. Além disso, o trabalho com argumentação é considerado fator relevante para o exercício da cidadania. Sabemos que a prática
de selecionarmos argumentos pode ajudar no desenvolvimento do senso crítico.
Para isso é necessário que o professor possua conhecimento, referencial teórico sobre o
assunto para usar a metodologia adequada. A arte de dramatizar história traz muitos aspectos
música, expressão corporal, teatro e poesia são mais do que simplesmente alguém projetando
sua voz diante de uma plateia, mas as palavras ditas e projetas tem um valor força e emoção
que informa e atingir seus ouvintes, trazendo lembranças e recordações boas ou ruins.
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Em base nesse estudo, nos fazem enxergar sobre a importância do lúdico que está
inserido no processo de alfabetização. O lúdico é de suma importância para o processo de
desenvolvimento cognitivo do educando, facilitando a interação no seu meio de convivência
com os outros e atendendo os diferentes aspectos do desenvolvimento humano como: físico, mental, social, emocional e espiritual. É considerado um processo educacional. Nesse
sentido, se faz necessário que educador se sensibilize para despertar a conscientização do
lúdico favorecendo o bem-estar e o crescimento das potencialidades de seus alunos, pois está
diretamente ligada ao corpo, à mente e à emoção. A aprendizagem requer estímulo, ambiente
propício, orientação, mas requer também disposição para aprender, incentivo, compreensão,
autocrítica, motivos.
O brincar ajuda o educando a organizar suas ações e realinhar o real. Cabe às escolas
não apenas tolerar, mais do que isso, considerar as brincadeiras como espaços essenciais de
aprendizado. É preciso que as escolas compreendam a importância do lúdico na formação,
não apenas da criança, mas também do educador.
Este trabalho se justifica, pois, as crianças quando começam a descobrir o mundo a
dramatização de histórias chama sua atenção, e faz com que tenham a curiosidade, para conhecer um acervo cada vez maior de palavras, desta forma, inclusive possibilita o despertar
para um mundo literário é a descoberta dos livros e da leitura e de diferentes aprendizagens.
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A EDUCAÇÃO INFANTIL E A AFETIVIDADE

RESUMO: Este artigo discute sobre a importância do afeto, na relação da criança com o professor,
aprendendo através do brincar. A afetividade e o brincar são subsídios básicos na escola de
Educação infantil, pois são importantes para o desenvolvimento da criança nas suas mais diversas
formas tais como: criatividade, atenção, concentração, socialização, entre outros. Foi analisado que
a brincadeira vai além da distração, pois é uma prática que estimula a liberdade de expressão,
favorecendo o desenvolvimento cognitivo, afetivo, psicomotor e social, causando efeitos positivos
na criança. O professor tanto pode ser um facilitador do processo de aprendizagem, como
dificultar essa construção. Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1997), faz parte
de uma boa educação desenvolver na criança as habilidades de relações sociais, a afetividade,
a ética e também a cognição, visando um cidadão de bem, pleno de seus direitos e deveres.
Foi também proposto desenvolver projetos na escola, que considerassem a afetividade com a
aprendizagem.

Palavras-chave: Afetividade; Brincar; Professor.
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INTRODUÇÃO

E

ste trabalho tem como objetivo geral discutir a importância do afeto e da brincadeira no processo de aprendizado com crianças na fase da educação infantil.
Como objetivos específicos: analisar o papel essencial que a escola exerce de
acolhimento, ensinando a conviver em sociedade; entender que o lúdico é uma importante
ferramenta de progresso pessoal e de alcance de objetivos institucionais; mostrar que a ludicidade é um recurso didático dinâmico que garante resultados eficazes na educação, apesar
de exigir extremo planejamento e cuidado na execução da atividade elaborada.
O lúdico está aliado à afetividade e é uma estratégia insubstituível para ser usada como
estímulo na construção do conhecimento humano e na progressão das diferentes habilidades
operatórias, além disso.
Justifica-se este artigo pelo fato da escola ser o primeiro contato da criança, sendo um
dos momentos mais significativos da sua experiência escolar, porque ocorre uma quebra de
vínculo afetivo familiar, é o sentimento de rompimento com a família para o primeiro contato
social extrafamiliar que a criança vai experimentar.
É na escola que as crianças desenvolvem suas relações e onde entram em contato com
várias realidades e situações distintas, ao mesmo tempo desenvolvendo amizades, conceitos,
críticas, diálogos, fatores que impulsionam as ações e escolhas da criança. A relação afetiva
entre o educador e o aluno na educação infantil, tem sua importância no desenvolvimento da
aprendizagem integral da criança.
Pergunta-se qual é o lugar que a afetividade e o lúdico têm no processo de aprendizagem?
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1997, p.46) fazem uma citação para o
programa do ensino fundamental. Assinala que, para desenvolver capacidades "de relações
interpessoais, cognitivas, afetivas e éticas, o aluno possa dialogar de maneira adequada com
a comunidade e aprender a respeitar e a ser respeitado, a escutar e ser escutado, a reivindicar
seus direitos e a cumprir seus deveres".
A afetividade é a energia que move as ações humanas, sem ela não há interesse e não
há motivação para a aprendizagem, diz Maldonado (1994).
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O AMBIENTE ESCOLAR
A Educação Infantil é o início da vida
escolar de uma criança, é um mundo desconhecido em que ela irá desenvolver a parte
cognitiva, motora, psicológica, social e cultural. Mas para que aconteça o processo de
desenvolvimento do ensino-aprendizagem, o
indivíduo tem que explorar este ambiente, por
isso é importante que a escola seja um espaço limpo, com cores vivas, com brinquedos
atrativos e muitos atrativos pedagógicos.
Lápis e papel são importantes, mas
quando se trata de educação infantil é preciso de algo a mais, algo que seja prazeroso,
envolvente. Por isto o lúdico é indispensável
no ambiente escolar,
[...] prazeroso, devido a sua capacidade
de absorver o indivíduo de forma intensa
e total, criando um clima de entusiasmo. É
este aspecto de envolvimento emocional
que o torna uma atividade com forte teor
motivacional, capaz de gerar um estado
de vibração e euforia. [...] As atividades
lúdicas integram as várias dimensões da
personalidade: afetiva, motora e cognitiva.
[...]. O ser que brinca e joga é, também, o
ser que age, sente, pensa, aprende e se
desenvolve (TEIXEIRA, 1995, p. 23 apud
FELTRIN, 2010).

Ninguém quer deixar seu filho em um
local que transmita insegurança e desconfiança. Existem crianças que passam a maior
parte do tempo dentro da escola, fazem suas
refeições diárias, sua higiene, ou seja, é importante que seja um local seguro, saudável,
atrativo e acolhedor,
Para qualquer ser vivo, o espaço é vital,
não apenas para a sobrevivência, mas,
sobretudo para o seu desenvolvimento.
Para o ser humano, o espaço, além de ser
um elemento potencialmente mensurável,
é o lugar de reconhecimento de si e dos
outros, porque é no espaço que ele se
movimenta, realiza atividades, estabelece relações sociais (LIMA, 1995, p. 187
apud SOUZA; LIMA).

A necessidade de o ambiente escolar
ser um espaço de qualidade requer adequar
sua estrutura de acordo com as fases de desenvolvimento, de cada faixa etária. Por exemplo, nas salas de educação infantil os brinquedos devem estar em estantes baixas para
que as crianças possam manuseá-los, salas
amplas para que elas consigam se movimentar, área livre com jardins para que a criança
possa tocar e sentir a textura das plantas etc.
São fatores que contribuem para a aprendizagem do aluno.
O desconhecido para alguns indivíduos desperta curiosidade, mas para outros faz
sentir medo, e para a criança da educação
infantil o novo, no primeiro momento assusta,
e ao chegar numa escola terá que passar por
uma fase de adaptação ao ambiente e com as
pessoas que as cerca. Por isto a importância
do ambiente escolar não só ter uma estrutura
física adequada como também profissionais
da educação envolvidos e comprometidos
com o ato de educar,
O espaço, a estrutura física, os objetos
disponíveis dentro da escola atuam como
facilitadores da aprendizagem. Por isso
a importância das salas de aula serem
arejadas, com um espaço adequado para
a quantidade de crianças, os brinquedos
estarem ao alcance do educando para
que consiga manuseá-los livremente. Este
ambiente precisa ser atrativo, com cores
vivas que atraiam as crianças e estimule
o aprendizado. Sendo assim as trocas de
saberes acontecem naturalmente através
das diversas linguagens sejam elas, oral,
corporal, gestual, musical retratando a realidade de cada um (LIMA, 1989, p. 13).

Assim que a criança nasce seu primeiro
grupo social é a família e o segundo a escola.
É interessante observar que cada indivíduo
chega à instituição trazendo uma “bagagem”
cultural, seu modo de vestir, a maneira de falar, de agir etc. e é neste cenário que a escola
é essencial para que o sujeito se desenvolva
e troque experiências.
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As regras são importantes para que a
criança aprenda a se relacionar, respeitando
umas às outras, por isso elas tem que existir.
Mas nem sempre estas regras são impostas
de maneira adequada dentro das instituições.
Os cargos superiores usam do autoritarismo
para ditar as normas, sem se preocupar com
a prática pedagógica para que o indivíduo
possa compreender os ensinamentos.
Segundo Freire (1979), a ação docente
é a base de uma boa formação escolar e contribui para a construção de uma sociedade
pensante. O aluno passa anos dentro de uma
instituição para completar sua vida escolar e
é dentro deste ambiente que ela irá absorver
costumes e valores. A preocupação precisa
estar em desenvolver no aluno sua capacidade cognitiva e habilidades, mas também fazer
do sujeito um ser pensante, questionador e
formador de opiniões para que saiba agir em
sociedade.

O LÚDICO E O VALOR AFETIVO
A arte traz a possibilidade do lúdico, do
valor do criar, inventar e reinventar ações que
toquem emocionalmente as relações dentro
da aprendizagem. Ou seja, a arte, em seus
primórdios, cumpre um valor afetivo, relacional.
Fernandez (1991), afirma que a aprendizagem é carregada de afeição, pois se faz
a partir das relações sociais, e que a aprendizagem é uma transformação do comportamento, a qual resulta do conhecimento de se
adaptar ao círculo onde esse aluno vive. O
afeto é primordial em toda função do nosso
corpo, porque dá coragem, motiva, faz com
que o aluno tenha maior interesse e contribua
para seu desenvolvimento.
Wallon, (1995) ampliou seus estudos
sobre afetividade em uma hipótese fundamentada numa expectativa histórico-cultural, afiançando em sua teoria da Psicogênese da Pessoa Completa, que o tamanho da afetividade,

no decorrer do desenvolvimento do indivíduo,
possui um papel essencial para se construir a
si mesmo e ao conhecimento. Esse estudo foi
o primeiro teórico a mostrar que as emoções
constituem uma grande importância dentro da
sala de aula, também mostra que os conflitos
têm uma visão positiva, quando pontua demandas neste contexto.
Wallon (1995) assinalou a diferença entre emoção e afetividade, avaliando emoção
como sendo um componente que faz a mediação entre o orgânico e o psíquico. Assim
se entende a emoção como o primeiro intenso vínculo da criança com o mundo, como
uma maneira de expressar sua adaptação ao
meio. A afetividade obedece a um andamento
mais demorado para se desenvolver, pois é
mais subjetivo, adequando a qualidade das
relações com as pessoas e objetos.
Assim a afetividade marca o início da
criança ao mundo de símbolos, e também
da atividade cognitiva. De acordo com Wallon
(1995), a afetividade é a capacidade da pessoa de ser afetada pelo mundo externo/interno, por sensações ligadas a tonalidades
agradáveis ou desagradáveis,
A brincadeira, na perspectiva sócia histórica e antropológica, é um tipo de atividade
cuja base genética é comum à da arte,
ou seja, trata-se de uma atividade social,
humana, que supõe contextos sociais e
culturais, a partir dos quais a criança recria a realidade através da utilização de
sistemas simbólicos próprios (WAJSKOP,
2001, p.28).

Ao mesmo tempo, segundo a autora
acima citada, a brincadeira é uma atividade
específica da infância, analisando que, de
acordo com a história, esta toma um lugar
diferenciado na sociedade.
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O contexto escolar muitas vezes diminui
a habilidade de criação do aluno, no modo
como considera o brincar, dizendo ser uma
atividade que não tem importância, acondicionando a criança a moldes, que sem eles,
mais tarde, sente-se atrapalhada e equivocada,
A importância do brincar no contexto escolar está na possibilidade do relaxamento necessário às atividades que exigem
esforço intelectual, a brincadeira, os jogos
são instrumentos de desenvolvimento da
linguagem e do imaginário. Assim, toda
criança que brinca se comporta como
poeta, pelo fato de criar um mundo só
seu, ou mais exatamente, por transpor as
coisas do mundo em que vive para um
universo novo em acordo com suas conveniências. O poeta age como a criança
que brinca; cria um mundo imaginário que
leva muito a sério, isto é, que dota de
grandes qualidades de afetos, sem deixar
de distingui-lo da realidade (BROUGÈRE,
1998).

De acordo com Vygotsky (1987), a imaginação está intrinsecamente relacionada ao
brincar, é o apoio para qualquer atividade de
criação, sendo condição básica para a criação na arte, na ciência e na técnica. O mundo
da cultura é produto da atividade de criação
do homem que, não é uma habilidade inata,
mas, estabelecida de acordo com a história
nas relações sociais,
Ao se desenvolver, a afetividade passa
a ser fortemente influenciada pela ação
do meio ambiente, tanto que este autor
defende uma evolução progressiva da
afetividade, cujas manifestações vão se
distanciando da base orgânica, e tornando-se cada vez mais relacionadas ao social (WALLON, 1941/2007).

Wallon (1995) nos mostra que a constituição biológica da criança desde o nascimento
não é a única lei de seu destino, ela terá modificações conforme as situações da vida e das
escolhas individuais, ou seja, o desenvolvimento do ser humano não está vinculado somente

à herança genética, contudo ao meio onde ele
vive, e isso terá alterações genotípicas.
Afirma que as emoções nascem com as
pessoas e são a expressão da afetividade e
também da expressão corporal e motora. Ele
aponta três momentos definidos e consecutivos na evolução da afeição: a emoção, os
sentimentos e a paixão; os quais procedem
de fatores orgânicos e sociais e obedecem
a conformações desiguais. Na emoção, há
o predomínio da energia fisiológica; no sentimento o acionamento da representação e na
paixão a intensificação do autocontrole.
As emoções são sistemas que afetam
o tônus muscular, a respiração e os batimentos cardíacos. A emoção oferece celeridade
às respostas do organismo, para escapar ou
agredir quando não dá tempo de pensar; ela é
capaz de gerar reflexos condicionados. Incita
a ampliação cognitiva e atitude que é o ajuste
entre o nível da tensão muscular e a intenção.
O autor afirma que ao estudar a criança
há a necessidade de estudar o meio em que
ela vive, e esse meio necessitará atender às
suas necessidades e as suas capacidades
sensório-motoras e depois as psicomotoras.
A teoria de Wallon (1995) se divide em
etapas de desenvolvimento para esclarecer
didaticamente o ser humano,
Os estágios são: impulsivo-emocional,
sensório-motor e projetivo, personalismo,
categorial, puberdade e adolescência. Em
cada um desses estágios de desenvolvimento há uma alternância de movimentos
ou direções. Nos estágios, impulsivo-emocional (0 a 1 ano), no personalismo (3 a 6
anos), na puberdade e adolescência (11
anos em diante), a direção do movimento
é para dentro, para o conhecimento de
si, o predomínio é afetivo. Nos estágios
sensório-motor, e projetivo (1 a 3 anos) e
no categorial (6 a 11 anos), o movimento
é para fora, para o conhecimento do mundo exterior e o predomínio é do cognitivo
(WALLON, 1995, p. 56).
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Ainda que nessa teoria o desenvolvimento seja apresentado até a adolescência,
ele não termina nessa fase da evolução do
ser humano, porque a constituição do “eu” é
um processo por toda a vida.
Afetividade e inteligência a despeito de
terem funções definitivas e desiguais, são intrínsecas na evolução do psiquismo, e entre o
aspecto de cognição e afetivo há visões opostas e também complementares. Dependendo
da atividade há o predomínio da afeição ou
da cognição, não se trata de supressão, mas
de alternação.
Wallon, (1995) mostrou o conflito, peculiar da fase do egocentrismo (aproximadamente dos três aos seis anos) e da adolescência, onde o conflito das emoções instiga o
desenvolvimento, pois para resolvê-lo sugere
sustentar o comedimento entre razão e emoção, o que resultará a uma maior maturidade,
como da afetividade e da inteligência.
A emoção é tida por Wallon como a
forma mais expressiva de afetividade e ganha
destaque dentro de suas obras. Portanto, não
separa social e biológico, pois, em sua concepção, um completa o outro. O autor acredita que a afetividade está presente nas nossas
ações, movimentos e momentos, assim como
a cognição e o ato motor. O espaço proporciona a aproximação e as sensações. A organização do ambiente escolar irá provocar no
aluno o ato de abraço ou repulsa.
Para Wallon, (1995) a afetividade é expressa com maior intensidade nos primeiros
anos de vida do ser humano. Presente em
todas as fases das vidas, a afetividade pode
ser resumida em três partes: Emoção, Razão
e paixão.

pode propor em sala, atividades que proporcionem aos alunos noções do corpo, tempo
e espaço.
O meio em que o indivíduo está inserido
irá ajudar a desenvolver seu potencial, podendo até mesmo alterar determinadas modificações genotípicas,
A constituição biológica da criança ao
nascer, não será a única lei de seu destino posterior. Seus efeitos podem ser amplamente transformados pelas circunstâncias de sua existência, da qual não se
exclui sua possibilidade de escolha pessoal... Os meios em que vive a criança e
aqueles com que ela sonha constituem a
"forma" que amolda sua pessoa. Não se
trata de uma marca aceita passivamente
(WALLON, 1975, p. 164, 165, 167).

O meio é um complemento indispensável ao ser humano. Ele deverá corresponder
às suas necessidades e as suas aptidões sensório-motoras e, depois, psicomotoras. Não é
menos verdadeiro que a sociedade coloca o
homem em presença de novos meios, novas
necessidades e novos recursos que aumentam possibilidades de evolução e diferenciação individual.
Freire (1993) afirma no livro “Professora
sim, tia não” que quem ensina é também um
aprendiz e que além de professora a atividade
docente requer seriedade, preparo científico,
preparo físico, emocional e afetivo. Mas esse
envolvimento precisa ser esclarecido, pois a
forma comum e inocente de tratar a professora de tia esconde na verdade a ideologia
da passividade. O livro nos mostra que se a
professora é tratada como tia, constrói uma
desvalorização, porque ser tia nunca poderia
ser uma profissão.

Educação e afetividade estão ligadas
aos conceitos de movimento e inteligência.
Para Wallon, (1995) a rigidez das escolas deveria ser adaptada para que houvesse maior
movimentação em sala de aula. O educador
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A AFETIVIDADE SEGUNDO VYGOTSKY
Para compreendermos de forma mais
clara o tema, afetividade na educação infantil,
é preciso que antes de tudo se faça imprescindível discutir a psicologia do desenvolvimento. Pode-se falar que o desenvolvimento
da criança abrange um conjunto de coisas, a
linguagem, o lugar físico, o aspecto cultural, e
especialmente a família, e fica explícito que a
criança extrai do seu meio, os recursos para
progredir, e que este é disponibilizado para
criança.
Isso explica que, a afetividade tem um
papel muito importante na relação psicossomática basicamente, além de melhorar a percepção, o conhecimento, e as atitudes, e ser,
portanto, um componente efetivo da harmonia
e do equilíbrio da individualidade humana,
As relações emocionais empreendem a
uma influência de grande valia e absoluta
em todas as formas de nosso comportamento e em todos os momentos do método educativo. Pois, se quisermos que
os alunos recordem melhor ou exercitem
mais seu pensamento, devemos fazer
com que as atividades sejam emocionalmente estimuladas (VYGOTSKY, 2003,
p.121).

Acredita-se que a afetividade, a força
motriz, a cognição e o aspecto social são
importantes no desenvolvimento da criança.
Pois se sabe que os múltiplos fatores influenciam no ensino-aprendizagem.
Segundo Vygotsky (1896-1934), o desenvolvimento do ser humano seria concretizado em dois níveis: o do desenvolvimento
real ou efetivo relacionado às conquistas realizadas e o do desenvolvimento potencial ou
proximal referente às capacidades a serem
construídas.
De acordo com Vygotsky (Apud Rego
1995, P.120) o homem como um indivíduo
que tem pensamento, raciocínio, dedução e
abstração, e também como ser que tem sen-

timento, emoção, desejo, imaginação, mostra
existir um sistema dinâmico de significações
em que a afetividade e o intelecto se conectam, indicando que cada ideia tem uma forma
de afetividade.
O aluno deve ser considerado como
um ser interativo e ativo no seu processo de
construção do conhecimento. O professor por
sua vez deverá assumir um papel como um
sujeito mais experiente e considerar o que
o aluno já sabe, sua bagagem cultural é de
grande importância para a aprendizagem. O
professor é o mediador da aprendizagem facilitando-lhe a apropriação dos diferentes instrumentos culturais.

ALUNO/PROFESSOR E AFETIVIDADE
Segundo Vygotsky (2003) para uma
boa aprendizagem é necessário um bom relacionamento entre professor-aluno, família e
sociedade porque este convívio favorece o
desempenho escolar.
A Educação Infantil é um período fundamental no desenvolvimento emocional e cognitivo da criança, implicando, de forma geral,
no desenvolvimento de sua própria vida. Ela
precisa brincar para crescer, para haver um
equilíbrio com o mundo.
Toda criança deveria poder viver no
mundo da brincadeira, poder se manifestar
por inteiro. Para a criança é fundamental que
sinta prazer no que faz e não faça porque recebeu uma ordem ou fazer por fazer. Brincar
é um direito da criança para que ela possa
usufruir toda sua capacidade de criação e
liberdade para se expressar e soltar sua imaginação.
A criança quando é incentivada em
casa a ler e escrever, vendo o exemplo dos
pais, ela tem prazer em estudar e sente a
Instituição escolar como um lugar aprazível. O
professor compreende, quando a criança está
em uma família presente e que se preocupa
com a educação de seu filho.
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O brincar pode ser considerado uma
experiência criativa, desde que seja espontânea, respeitando-se a autonomia das crianças. Nesta faixa etária compreendida pela
Educação Infantil, mostra-se como atividade
fundamental, através da qual as crianças reconstroem suas vivências socioculturais e
refletem criticamente sobre a realidade, ampliando seus conhecimentos sobre si e sobre
o mundo ao seu redor.
O brincar é uma atividade social e cultural, este espaço deve ser construído para e
pela criança. Essas brincadeiras devem estar inseridas em um projeto pedagógico mais
amplo da escola e para isso é necessário que
a instituição valorize o brincar como uma maneira de ensinar e não como um “passatempo”. A escola precisa ter disponível um lugar
apropriado para as crianças terem autonomia
ao brincar, como: estante baixa com brinquedos de várias cores, de encaixes, fantoches,
livros, e etc.
As instituições devem oferecer as condições necessárias para incorporar o lúdico,
pois o brincar é uma forma adequada de
estimular a criança a aprender e se desenvolver. Sendo assim, o professor deve atuar
e coordenar este lugar, ter capacitação para
isso, dirigir as atividades e analisar as inúmeras perspectivas de educação. O professor
também é responsável em promover tempo
e condição necessária, colaborando para o
desenvolvimento da criança.
Assim, o professor sai do papel de
agente exclusivo de informação e formação
dos alunos, e passa a desempenhar no contexto escolar uma função de extrema relevância que é a de elemento mediador das interações entre as crianças, assim como está com
os objetos de conhecimento.

Freire, (1997) fala da relevância que tem
um professor, com sua postura de formação
política e social e diz que ele deve estar capacitado para entrar na sala de aula, e antes
deve ser crítico diante do conhecimento, ter
humildade para rever os conceitos aprendidos. A prática educativa é algo muito sério,
pois se trata de formação de pessoas, também do sucesso ou fracasso da criança.
O professor deve saber ler o mundo
e ser um pesquisador de sua prática, deve
ser humilde o suficiente para ouvir o aluno e
respeitá-lo. Assim, com afetividade e amor, o
professor colabora com o crescimento intelectual e social da criança, caso contrário, o
aprendizado passa a ser um fracasso.
O autor quando cita o professor, algumas vezes precisa também de uma autoridade em sala de aula, pois tem o seu momento
de ouvir o aluno, enfatizando sempre importância de se respeitar as diferenças e valorizar
o contexto social dos alunos.
De acordo com Oliveira (1993, p. 26),
“a mediação em termos genéricos é o processo de interação de um elemento intermediário
numa relação; a relação deixa então de ser
direta e passa a ser mediada por esse elemento”. O professor, ao dar espaço para as
atividades lúdicas como atividade principal,
possibilita a construção e a ampliação da
criatividade e do aprendizado.
O professor necessita de um suporte teórico para utilizar a brincadeira como ferramenta, o que possibilitará a aquisição de conhecimentos de forma prazerosa e adequada ao
nível de desenvolvimento dessa etapa da vida,
Utilizar a brincadeira como recurso pedagógico, é tão complexo quanto desenvolver o trabalho pedagógico em outras
áreas de estudo, como Português, Matemática, Artes, exigindo do educador fundamentação teórico-prática, clareza de
princípios e de finalidades (LIMA, 2005,
p. 158 apud SOUZA; LIMA).
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A educação infantil é a base para se
desenvolver cognitivamente e socialmente a
criança. É a etapa onde as fantasias estão
afloradas, em que o lúdico está presente, nas
mais diversas atividades contribuindo para o
ensino-aprendizagem.

A brincadeira é uma atividade séria, não
é só recreativa ou utilizada para passar o tempo. Muito importante se ter um olhar diferente
perante as brincadeiras e analisar porque aplicar essas atividades para as crianças, e qual
o conteúdo se trabalha por meio desse jogo.

A família é muito importante na vida escolar do educando, podendo inibir ou despertar a vontade de aprender. E cabe a ela,
junto com a escola incentivar, participar e se
envolver para contribuir efetivamente com o
processo aprendizagem dos seus filhos.

O comportamento afetivo do professor,
a forma de preparar as aulas e os procedimentos e técnicas da educação, que emprega nas aulas têm a capacidade de provocar
emoções de bem-estar ou mal-estar nos alunos que os acompanharão para sempre. O
desempenho do professor é de importância
capital para o aluno, seja como pessoa ou
como profissional. Conforme o conceito de
Inteligência Emocional que Goleman (1997)
analisou, “a criança aprende quando o tema
estudado é de seu interesse e lhe dá prazer”.

O fato de a educação infantil ser uma
fase onde se aprende brincando, não quer dizer que seja um simples “passatempo”. O lúdico, as brincadeiras, o brinquedo e os jogos
atuam como facilitadores da aprendizagem.
Cada fase tem sua característica e objetivos a serem alcançados e o aprendizado
se dá através do lúdico e das brincadeiras,
sendo estas pautadas em fundamentos teóricos e em uma metodologia adequada para
cada faixa etária. Por isso, a participação do
professor neste ambiente lúdico é essencial,
ele será um incentivador e mediador das atividades, e quando necessário irá intervir no
processo ensino-aprendizagem.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia utilizada neste trabalho
foi a pesquisa bibliográfica, tendo por base
autores especialistas da área e a teoria de
Henri Wallon e Vygotsky por serem considerados os que têm mais fundamentos nesse
campo da afetividade e aprendizagem escolar.

De acordo com o Referencial Curricular
Nacional da Educação Infantil (BRASIL, 1998,
p. 23 apud Fantacholi, 2011): educar significa, portanto, propiciar situações de cuidado,
brincadeiras e aprendizagem orientadas de
forma integrada e que possam contribuir para
o desenvolvimento das capacidades infantis
de relação interpessoal, de ser e estar com
os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso, pelas
crianças aos conhecimentos mais amplos da
realidade social e cultural.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo discutiu a importância da afetividade e do lúdico na educação infantil. Abordou diversos autores interacionistas, que consideram que o aluno deve ser considerado como
um ser interativo e ativo no desenvolvimento de seu conhecimento.
É imprescindível, então, que no contexto escolar se faça a articulação afetividade-aprendizagem nas mais variadas situações, considerando-a como essencial na prática pedagógica.
Assim podemos dizer que no brincar as crianças podem ultrapassar a realidade, transformando-a através da imaginação. É essencial para a criança que seja um prazer, aprender
se desenvolvendo com plenitude e se integrar na sociedade com cidadania.
Esta relação é importante para o sucesso do aluno em sua vida escolar. Pode se comprovar a importância disso, pelo fato que muitas vezes o aluno passa gostar de uma determinada
disciplina, por ter desenvolvido uma admiração afetuosa com o professor.
O professor em sala de aula pode contribuir para desenvolver em seus alunos a autoestima, a estabilidade, e até influenciar na escolha de uma carreira. O professor deve redescobrir outras formas de ensino-aprendizagem, ter capacidade e conhecimentos teóricos para
interferir em situações que abranjam conflitos emocionais entre as crianças e agir de forma a
criar um ambiente de segurança, confiança e consideração à individualidade de cada aluno,
assim trará liberdade de expressão emocional, física e criativa aos alunos. O objetivo destas
ações é formar seres humanos que farão a diferença no mundo.
Aprender a conversar e respeitar é um dos objetivos da educação. Para isso, é indispensável educar para a igualdade, o respeito à diferença, a paz, a aceitação, esse processo
envolve a criatividade e liberdade de expressão.
É buscando novas maneiras de ensinar por meio da afetividade que conseguiremos
uma educação de qualidade que irá de encontro aos interesses e necessidades das crianças,
pois ela necessita sentir-se segura para aprender, e o professor deve ter responsabilidade dos
seus atos, exemplos, pois são muito significativos para a criança nesse processo.
Assim, buscando novas maneiras de ensinar é que iremos conseguir uma educação de
qualidade, indo ao encontro dos interesses e necessidades das crianças.
Aos educadores cabe estabelecer esses momentos prazerosos, colocando-se como
mediadores no processo de aprendizagem, tornando-se corresponsáveis pelo fortalecimento
psicossocial da criança, uma vez que o ambiente escolar não é somente um lugar de transmissão de conhecimentos científicos.
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A IMPORTÂNCIA DA LITERATURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Este artigo pretende buscar reflexões sobre a importância da literatura na educação
infantil. A Literatura Educação Infantil é extremamente vital, pois proporciona à criança a chance
de responder à literatura e desenvolver opiniões pessoais. Além disso, estimula pensamentos mais
profundos e inteligência emocional e imaginação; cultiva o crescimento e o desenvolvimento da
personalidade e das habilidades sociais. Dar às crianças acesso a todos os tipos de literatura é
importante para o seu sucesso, pois a leitura não é apenas valiosa para os estudos e sucesso na
escola, mas também por muitas outras razões. Os livros infantis narram muito aos adultos sobre
as suas relações com a infância, ou sobre o conceito de infância em um determinado período,
em vez de retratar a infância real.

Palavras-chave: Imaginação; Infância; Relações.
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INTRODUÇÃO

A

literatura na educação infantil cria caminhos fundamentais para o desenvolvimento
e aquisição da linguagem da criança, além de estimular uma imaginação ativamente engajada.

O estudo da literatura infantil é o exame da literatura apropriada para crianças desde
o nascimento até a adolescência. Inclui ficção e não ficção, para essas faixas etárias, bem
como poesia e prosa. A variedade de literatura disponível para crianças é diversa e ampla
em tópicos e complexidade,
O corpo linguagem, o corpo palavra, o corpo escrito encontra na literatura seu mais perfeito exercício. A literatura não apenas tem a palavra em sua constituição material, como também a escrita
é seu veículo predominante. A prática da literatura, seja pela leitura, seja pela escrita, consiste
exatamente em uma exploração das potencialidades da linguagem, da palavra e da escrita, que
não tem paralelo em outra atividade humana. Por essa exploração, o dizer o mundo reconstruído
pela força da palavra, que é a literatura, revela-se como uma prática fundamental para a constituição de um sujeito da escrita. Em outras palavras, é no exercício da leitura e da escrita dos textos
literários que se desvela a arbitrariedade das regras impostas pelos discursos padronizados da
sociedade letrada e se constrói um modo próprio de se fazer dono da linguagem que, sendo
minha, é também de todos (COSSON, 2005, p. 16).

Em seus primeiros anos, as crianças são expostas a enigmas morais e éticos em estágios cruciais do desenvolvimento de sua própria visão de mundo. A literatura infantil pode
permitir que os professores abordem questões importantes.
Ler é uma das melhores maneiras de se colocar no lugar de outra pessoa ou acessar o
ponto de vista de outra pessoa. Permite que crianças e adultos jovens imaginem outros mundos e outras formas de pensar que podem ser completamente estranhas ou muito divergentes de suas vidas cotidianas. A literatura infantil pode permitir discussões sobre diversidade,
equidade e inclusão,
A literatura infantil é arte. E como arte deve ser apreciada e corresponder plenamente à intimidade
da criança. A criança tem um apetite voraz pelo belo e encontra na literatura infantil o alimento
adequado para os anseios da psique infantil. Alimento, esse, que traduz os movimentos interiores e
sacia os próprios interesses da criança. “A literatura não é, como tantos supõem, um passatempo.
É uma nutrição” (MEIRELES, 1984, p. 32).

Nos primeiros anos, a maioria das crianças começa sua jornada de leitura através da
fonética – entendendo sons para que possam decodificar palavras. Essa habilidade técnica
não é suficiente por si só para que uma criança seja uma leitora confiante. Ele precisa ser
combinado com uma compreensão do que eles estão lendo e a motivação para fazê-lo. Essa
necessidade de compreensão e motivação são as principais razões pelas quais compartilhar
livros é tão importante.
Ler em voz alta significa que as crianças ouvem a linguagem modelada para elas e
começam a entender sons, rimas e ritmos. O processo de leitura em conjunto também ajuda
a criar apego – aquele tempo dedicado na companhia de um dos pais ou cuidador constrói
memórias, tradição e familiaridade – especialmente em feriados e ocasiões especiais – e pode
ajudar a ancorar uma criança tanto emocionalmente quanto academicamente.
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A IMPORTÂNCIA DA ALFABETIZAÇÃO
E DOS LIVROS NO DESENVOLVIMENTO
INFANTIL
Toda literatura, e alfabetização, nascem
da necessidade humana de contar histórias
sobre si mesmo ou sobre os outros, contar
histórias sobre o mundo para entender melhor nossa existência, os outros e o universo
em que vivemos. Os mitos, as fábulas e os
romances, inclusive os dirigidos às crianças,
são, de fato, fruto desse desejo e dessa necessidade básica: ajudam-nos a viver, a sobreviver; eles ajudam as crianças a crescer e
se desenvolver.
Para Arroyo (1968, p.120):
As observações em torno dos primórdios
do aparecimento da literatura infantil no
Brasil indicam que o gênero do ponto de
vista histórico baseou-se na literatura de
leitura escolar. Isto é, naqueles livros, numerosos simplesmente destinados a fornecer leitura aos meninos nas escolas.
Não se refere, nesse particular, às obras
destinadas à infância de outros países
para cá vindo através de traduções, pois
estas tanto serviam para adultos como
para crianças (ARROYO, 1968, p.120).

É importante que tenhamos essa perspectiva em mente enquanto discutimos diferentes aspectos e diferentes estratégias para
uma educação leitora adequada e uma promoção frutífera da leitura.
A produção de livros infantis sempre foi
incrivelmente diversificada; seus múltiplos títulos dirigem-se aos jovens leitores de maneiras
muito diferentes: há livros que fornecem informações e transferem conhecimento sobre
o mundo que nos cerca; outros apresentam
uma imagem do cotidiano das crianças, ou
uma imagem de seus sentimentos e de seus
conflitos, propondo como resolvê-los. Há livros que falam sobre o outro, outras culturas,
outros costumes, ou há livros sobre diversos
patrimônios culturais. Cada um desses livros
traz uma mensagem e uma perspectiva es-

pecífica. É muito importante que as crianças
se familiarizem o mais cedo possível com os
diferentes gêneros literários para que aprendam a usá-los como quiserem.
Para que uma criança possa acessar os
enormes recursos literários, ela deve aprender a ler, e isso no sentido mais amplo da
palavra, porque a leitura, do ponto de vista
global, é uma atividade muito complexa que
não se limita a decodificar um texto, mas envolve também a capacidade da criança de
compreender o que leu, de integrá-lo em seu
próprio contexto e experiências pessoais, analisando de forma crítica para que ela possa
se posicionar sobre o que leu. Somente esse
tipo de educação leitora completa e profunda
levará as crianças a uma alfabetização real e
integrada.
Ter acesso à boa leitura é dispor de uma
informação cultural que alimenta a imaginação e desperta o prazer pela leitura. A
intenção de fazer com que as crianças,
desde cedo, apreciem o momento de sentar para ouvir histórias exige que o professor, como leitor, preocupa-se em lê-la com
interesse, criando um ambiente agradável
e convidativo à escuta atenta, mobilizando a expectativa das crianças, permitindo
que elas olhem o texto e as ilustrações enquanto a história é lida (BRASIL, 1998b,
p. 143).

A educação leitora que se quer sustentável não deve contentar-se com a simples
transferência de competências técnicas, mas
deve valer-se de todo um conjunto de competências indispensáveis a uma verdadeira
literacia. Estas competências estão frequentemente ligadas a experiências que as crianças tiveram nos primeiros meses e primeiros
anos: experiências muito comuns à primeira
vista, mas de grande importância porque despertam as crianças para o universo da leitura
e da literatura, balizando o caminho da alfabetização.
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Durante os primeiros meses de vida, o
bebê ouve a voz da mãe, do pai ou de quem
cuida dele. A partir dessas vozes, o bebê começa a construir sua própria voz e sua linguagem pessoal. Ao mesmo tempo, ele aprende
a identificar as vozes daqueles que o cercam.
E enquanto canta uma música ou conta uma
história, a criança descobre a voz poética das
pessoas ao seu redor, a voz melodiosa e cantante que é tão diferente da voz cotidiana que
dá ordens e informações necessárias para
a vida cotidiana. Essa voz poética não só é
mais bela, como também conta pequenas histórias, canta canções e rimas que introduzem a
criança no universo da literatura e prepara sua
sensibilidade para essas formas artísticas, das
mais simples, às mais arcaicas.
É muito importante que cantemos para
os bebês, que lhes contemos não apenas
uma, mas muitas, muitas histórias, nos mais
diversos momentos do dia, em todas as ocasiões possíveis: histórias inventadas, lidas ou
lembradas, histórias ouvidas.
Esses momentos de contação de histórias são momentos privilegiados, cheios de
ternura e suspense, durante os quais a criança pode descobrir, antes mesmo de aprender
a ler, a magia da literatura, o poder da história,
Quando um professor lê um conto para
seus alunos, eles não aprendem apenas
os conteúdos das histórias e suas características, mas também como as pessoas utilizam a leitura, os comportamentos
leitores e a compartilhar práticas sociais
de leitura. Muitas vezes os professores
pensam que as crianças só aprendem a
ler se realizarem atividades que envolvam
as letras. Com certeza, há momentos em
que devemos propor atividades de leitura
que permitam às crianças refletir sobre
o sistema de escrita, mas só isso não é
suficiente! Temos de promover a entrada
dos diversos textos na escola para que as
crianças aprendam as competências necessárias para a leitura na vida cotidiana
(FONSECA, 2012, p.29).

Quando a criança e o adulto olham juntos para um livro ilustrado, seus olhares convergem automaticamente para o mesmo fim,
o livro e sua história. É um olhar conjunto que
cria, pela primeira vez, o espaço triangular entre a criança, o adulto e o livro, e é a origem
de toda transmissão cultural: o adulto leva a
criança para uma criação cultural, que é o
livro ilustrado, importante precursor de todos
os outros suportes culturais.

O LIVRO COMO SUPORTE PARA
APRENDIZAGEM DA LEITURA
Com efeito, o livro, suporte ideal para
iniciar e aprender a ler, é antes de tudo um
objeto físico que a criança deve domesticar.
Manipulando-o, mastigando-o, chupando-o, girando-o em todos os sentidos, a criança lentamente toma posse de seu livro. Mais tarde ele
aprenderá, sempre de forma lúdica, a usá-lo
corretamente: como virar suas páginas, como
segurá-lo da maneira certa, como fingir que
está lendo imagens, bem como os signos negros que “escondem” sua história. Assim ele
aprende a se comportar como um leitor, o que
é um passo importante no caminho da alfabetização. Para ter sucesso, ele deve ter modelos:
adultos e crianças maiores que leem,
Quando contamos histórias, permitimos
que as crianças observem especificidades da linguagem oral, que compreendam a postura do narrador de histórias
– a ação dos narradores. Elas observam
que, quando o professor narra oralmente,
ele gesticula, muda de voz, faz expressões
diferentes com o rosto, olha nos olhos,
improvisa, muda parte da história (retira
ou acrescenta algo, dependendo do dia,
do público, de como ele mesmo está, do
tempo que tem para contar), aproveita do
que fica subentendido ou implícito pela
própria expressividade. Com a narrativa
oral aguçamos a curiosidade da criança
para que ela pegue o livro (do qual a história foi retirada) para reencontrá-la num
momento individual e perceber as diferenças entre a oralidade e a escrita. Ao narrar
oralmente, trabalhamos com a memória e
com o coletivo (FONSECA, 2012, p.148).
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Mas não devemos esquecer que as
mensagens transmitidas em um livro são organizadas de diversas maneiras. Há livros
que são lidos de cima para baixo, outros da
esquerda para a direita, como nas culturas
ocidentais, e ainda outros da direita para a esquerda. A organização da narrativa depende
inteiramente da cultura que a produz; descobri-lo permite que o leitor iniciante se familiarize com culturas diferentes da sua.
No nível psicológico, o livro, especialmente o livro ilustrado, pode desempenhar
ainda outro papel: o de objeto transicional
que oferece um maravilhoso espaço de transição entre os sentimentos e a sensibilidade
pessoal da criança e a realidade exterior, na
qual a criança pode desenvolver sua própria
imaginação, seus próprios sentimentos que
ajudam a separar-se de seus pais, a viver, e
assim resolver seus próprios conflitos psicológicos e encontrar sua própria identidade.
Desse ponto de vista psicológico, a
criança usa o livro como uma tela na qual
pode projetar suas próprias experiências. As
imagens e as palavras da história funcionam
como espelhos nos quais os conflitos e sentimentos das crianças – medo, ciúme, agressividade, solidão e a necessidade, o desejo de
ser amado e aceito – se refletem ao oferecer
à criança alternativas e soluções fictícias para
que talvez ele nunca tivesse encontrado acesso de outra maneira.
Assim, a criança pode brincar com as
possibilidades ficcionais porque são literárias
e pode integrá-las à sua própria vida adicionando assim novos elementos.
A verdadeira alfabetização, objetivo do
ensino sábio, depende, aliás, de algumas outras habilidades muitas vezes negligenciadas,
sobretudo no cenário escolar: a capacidade
de ler e compreender figuras, de ouvir e integrar histórias contadas em voz alta, de saber
comunicar com os outros sobre o que foi lido
e, finalmente, familiarizar-se com o livro como

objeto cultural. O desenvolvimento de todas
essas habilidades e interdependências complexas deve continuar durante toda a infância
e puberdade, na escola e em casa.
A leitura contribui de forma concreta
para o próprio sentido da nossa vida se for
dotada de sentido. Temos que ensinar as
crianças não apenas a ler, mas a reconhecer a importância e a atualidade de saber ler
no contexto de sua própria vida, ensiná-las a
compreender o verdadeiro significado do que
está escrito, o papel que pode desempenhar
em suas vidas pessoais.
Tentar dar um conceito de livro didático
escolar não é nada fácil, a começar porque
há uma gama de termos que parecem se referir ao mesmo elemento ou é assim que se
vê na bibliografia sobre o assunto, sob a visão
de diferentes autores, que por sua vez assumem diferentes conceitos e lhe dão nomes
diferentes.
Ramírez (2004) oferece uma definição
bastante completa que integra muitas das
abordagens feitas por vários autores no âmbito de trabalhos relacionados com o livro escolar e a sua utilização no processo instrucional,
assim podemos assinalar que o referido autor
define texto escolar como:
Um recurso didático que pode ser de
substrato material ou virtual, no qual se
materializa um discurso composto por
palavras, símbolos e ilustrações, estruturado de forma sequencial e sistemática
em atenção ao amadurecimento intelectual e emocional do leitor, e criado com a
expressa intenção de ser utilizado como
recurso pedagógico no processo de ensino-aprendizagem do sistema escolar
formal, de forma a fornecer informação
sobre alguma área do conhecimento em
resposta à oferta curricular estabelecida
nos programas de estudos elaborados
pelas autoridades educativas nacionais,
que Por sua vez, autorizam, fiscalizam e
regulam seus conteúdos, extensão e tratamento (RAMIREZ, 2004, p. 34).
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De certa forma, os livros didáticos escolares são enquadrados e definitivamente vinculados à escola e, portanto, ao processo de
ensino que nela se gera, é um reflexo claro da
cultura da sociedade em que são produzidos,
constituem um importante veículo e fácil difusão de uma concepção particular do mundo,
da cultura em que se enquadra, do conhecimento científico que se alcança em determinado momento e dos estereótipos da sociedade
com suas características econômicas.
Os livros escolares constituem um meio
legítimo, característico dos sistemas escolares; a cultura escolar se baseou neles; eles
constituem um produto do conhecimento e
são obviamente influenciados por interesses
ideológicos. Como podemos perceber, os livros didáticos não são neutros, eles oferecem
uma visão da realidade que acaba por dar
uma caracterização axiológica que influenciará os alunos, que são usuários incontornáveis.
Os livros didáticos têm várias funções e
uma delas, sem dúvida, os converte em uma
ferramenta pedagógica que os transforma em
elementos destinados a facilitar o aprendizado. É um elemento básico para o aluno e para
o professor, para o primeiro facilita e potencializa a aprendizagem, para o segundo orienta,
delimita e apoia o processo didático.
Falar do que é propriamente pedagógico em um texto escolar nos confronta com todos os elementos que organizam, favorecem
e buscam o desenvolvimento do processo de
ensino/aprendizagem em um dado contexto,
inevitavelmente remete aos elementos que
intervêm na interação do processo de aprendizagem e ensino.
É fundamental destacar que essa interação entre ensino e aprendizagem está enquadrada na didática e na interação professor-aluno, bem como no problema de favorecer
um melhor desenvolvimento desse processo,
de acordo com os elementos nele envolvidos
e a abordagem pedagógica que o orienta.

A LITERATURA E SUA IMPORTÂNCIA
PARA A ALFABETIZAÇÃO
Para a maioria das pessoas ao redor do
mundo, nosso primeiro encontro sério com a
literatura vem da escola. A leitura e a escrita
foram exercitadas em todos nós desde cedo
e isso é atingido com o início dos exames.
Ser capaz de simpatizar com um grupo
de caracteres escritos em uma página é categórico e, do ponto de vista do aluno, uma
habilidade necessária. Além disso, a capacidade de sentir temas e mensagens nos abre
para outra maneira de pensar.
A literatura permite que uma pessoa volte no tempo e aprenda sobre a vida na Terra
com aqueles que caminharam antes de nós.
Podemos reunir uma melhor compreensão
da cultura e ter uma maior valorização deles.
Aprendemos pelas formas como a história é
registrada, nas formas de manuscritos e pela
própria fala,
[...] ler entende-se desde a habilidade de
simplesmente traduzir em sons sílabas
isoladas, até habilidades de pensamento cognitivo e metacognitivo; inclui, entre
outras habilidades, a habilidade de decodificar símbolos escritos; a habilidade
de captar o sentido de um texto escrito;
a capacidade de interpretar sequência
de ideias ou acontecimentos, analogias,
comparações, linguagem figurada e relações complexas, anáforas; e ainda habilidade de fazer predições iniciais sobre o
significado do texto, de construir o significado combinando conhecimentos prévios
com informações do texto, de controlar
a compreensão e modificar as predições
iniciais, quando necessário, de refletir sobre a importância do que foi lido, tirando
conclusões e fazendo avaliações (SOARES, 2004, p. 31).
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Assim como ler e escrever são habilidades que exigem atenção a um texto, a concentração inevitavelmente funciona.
Isso acontece inconscientemente e sem
esforço, porque as ideias que são escritas
são organizadas na mente, as principais e
secundárias são reconstituídas. Algo semelhante acontece ao escrever.
Dessa forma, a capacidade de criar e
organizar ideias, são como escrever e ler,
ensinar e melhorar a ortografia. Acontece à
medida que as palavras são vistas, uma fórmula infalível para coletar informações ou uso
correto das letras e da formação das palavras.
Os múltiplos cenários proporcionados
pela leitura e pela escrita contribuem muito para o desenvolvimento global da educação infantil. Em particular, contribuem para o
aprendizado de habilidades de pensamento,
servindo como ferramenta para orientá-las e
estruturá-las.
Ler e ouvir histórias também é importante, pois desenvolve habilidades de empatia e compreensão oral: as crianças se identificam com os personagens e acompanham
suas aventuras. Mas nada é tudo. Na leitura e
na escrita, a expressão oral é pequena e até
mesmo favorecida porque o processo, inconscientemente, dá origem a uma reflexão sobre
a linguagem, meditação que a enriquece, pois
a escrita também é 'obrigada' a pensar antes
de transmitir a informação, no momento da escolha ou melhor maneira de transformar pensamentos e ideias em palavras e expressões.
Também, pouco a pouco, as habilidades de se
expressar oralmente são aprimoradas.
A leitura de histórias é um momento em
que a criança pode conhecer a forma de
viver, pensar, agir e o universo de valores,
costumes e comportamentos de outras
culturas situadas em outros tempos e lugares que não o seu. A partir daí ela pode
estabelecer relações com a sua forma de
pensar e o modo de ser do grupo social
ao qual pertence (BRASIL, 1998, p.143).

Através das histórias podemos aumentar a expressão oral com um vocabulário amplo e rico e expressão escrita, uma vez que as
crianças sentem a necessidade de aprender
a escrever para criar suas próprias histórias e
histórias. Estimula a imaginação e a criatividade de homens e mulheres e, pouco a pouco,
a sensibilidade para a beleza desperta. As
histórias nos ajudam a trabalhar a educação
de valores através de seus personagens e
eventos que lhes acontecem. Histórias, portanto, são um grande recurso para educadores.
De acordo com Abramovich,
Para contar uma história - seja qual for
– é bom saber como se faz. Afinal, nela
se descobrem palavras novas, se entra
em contato com a música e com a sonoridade das frases dos nomes...Se capta o ritmo, a cadência do conto, fluindo
como uma canção... Ou se brinca com
a melodia dos versos, com o acerto das
rimas, com o jogo das palavras... Contar
histórias é uma arte... e tão linda!!! É ela
que equilibra o quê ouvido com o que é
sentido, e por isso não é nem remotamente declamação ou teatro...Ela é o uso
simples e harmônico da voz (1997, p. 18).

As crianças aprendem a usar símbolos,
combinando sua linguagem oral, imagens, impressão e brincadeiras em um meio misto coerente e criando e comunicando significados
de várias maneiras. A partir de suas experiências e interações iniciais com os adultos,
as crianças começam a ler palavras, processando as relações letra-som e adquirindo conhecimento substancial do sistema alfabético.
À medida que continuam a aprender,
as crianças cada vez mais consolidam essas
informações em padrões que permitem automatismo e fluência na leitura e na escrita.
Consequentemente, a aquisição de leitura e
escrita é melhor conceituada como um continuum de desenvolvimento do que como um
fenômeno de tudo ou nada.
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Mas a capacidade de ler e escrever não
se desenvolve naturalmente, sem planejamento e instrução cuidadosos. As crianças precisam de interações regulares e ativas com a
impressão. Habilidades específicas exigidas
para leitura e escrita vêm de experiências
imediatas com a linguagem oral e escrita. As
experiências nestes primeiros anos começam
a definir as suposições e expectativas sobre a
alfabetização e dão às crianças a motivação
para trabalhar para aprender a ler e escrever. A partir dessas experiências, as crianças
aprendem que ler e escrever são ferramentas
valiosas que as ajudarão a fazer muitas coisas na vida,
É ouvindo histórias que se pode sentir
(também) emoções importante, como a
tristeza, a raiva, a irritação, o bem-estar, o
medo, a alegria, o pavor, a insegurança, a
tranquilidade, e tantas outras mais, e viver
profundamente tudo o que as narrativas
provocam em quem as ouve – com toda
a amplitude, significância e verdade que
cada uma delas fez (ou não) brotar... Pois
é ouvir, sentir e enxergar com os olhos do
imaginário! (ABRAMOVICH, 1997, p. 17).

Mesmo nos primeiros meses de vida, as
crianças começam a experimentar a linguagem. Os bebês pequenos emitem sons que
imitam os tons e ritmos da fala dos adultos;
eles "leem" gestos e expressões faciais e começam a associar sequências sonoras ouvidas com frequência – palavras – com seus
referentes. Eles se deleitam em ouvir jingles
e rimas familiares, brincam em jogos e manipulam objetos como livros de tabuleiro e
blocos de alfabeto em suas brincadeiras. A
partir desses começos notáveis, as crianças
aprendem a usar uma variedade de símbolos.

Maia (2007, p. 82) afirma que:
A possibilidade de conhecer o uso real da
escrita, é ouvindo e tentando fazer leituras
de textos com mensagens que remetem
ao universo, às vezes real, às vezes imaginário, que ela descobre a língua escrita
como um sistema linguístico representativo da realidade. É ouvindo mensagens
com contextos significativos que a criança
se insere num processo de construção
acerca da linguagem; aprendizado, portanto, diferente do processo de simples
domínio de codificação e decodificação
de sentenças descontextualizadas e tão
comuns nas cartilhas (MAIA, 2007, p. 82).

Em meio à facilidade com esses sistemas de símbolos, as crianças adquirem por
meio de interações com outras pessoas a percepção de que tipos específicos de marcas
– impressas – também podem representar
significados. No início, as crianças usarão as
pistas físicas e visuais que cercam a impressão para determinar o que algo diz.
Mas à medida que desenvolvem uma
compreensão do princípio alfabético, as crianças começam a processar letras, traduzi-las
em sons e conectar essas informações a um
significado conhecido. Embora possa parecer
que algumas crianças adquirem essas compreensões magicamente ou por conta própria,
estudos sugerem que elas são beneficiárias
de considerável, embora lúdica e informal,
orientação e instrução de adultos.
De acordo com Chaves (2011, p. 56):
Quando a criança ouve a leitura, a contação de histórias, lê ou conta uma história, ativa uma série de capacidades,
como a memória (recorda-se de outros
momentos, de histórias ouvidas ou lidas,
a atenção (se a história ou recurso utilizado para a contação da história a envolve
completamente, ela, para ouvir, assume
uma atitude de ouvinte atento), a fantasia
(imagina-se parte da história contada, visando mundos e personagens, ativando
suas emoções). Isto é, o livro traz cristalizadas em si as capacidades humanas
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e, na atividade de contação ou leitura de
histórias, a criança vivencia e ativa o uso
dessas capacidades, tornando-as individuais, parte de sua humanidade. Dentre
essas qualidades humanas formadas,
apropriadas e desenvolvidas socialmente
estão: diferentes formas de linguagem e
de pensamento, imaginação, sentimentos,
capacidade de planejamento, dentre outros (CHAVES, 2011, p. 56).

Em poucas palavras, pode-se dizer que
a literatura infantil é importante, pois contribui
para o desenvolvimento social, emocional e
cognitivo das crianças. Desde então, os pais
e os professores devem inculcar nos filhos
das crianças o hábito de leitura. Este primeiro
passo predispôs-se a uma formação crítica
e responsável, onde foi parte ativa da sociedade.

Algumas crianças podem ter acesso
imediato a uma variedade de materiais de
escrita e leitura, enquanto outras não; algumas crianças observarão seus pais escrevendo e lendo com frequência, outras apenas
ocasionalmente; algumas crianças recebem
instrução direta, enquanto outras recebem assistência muito mais casual e informal.

Quando a criança é pequena, as primeiras leituras da mãe ou do pai servem para
fortalecer os laços afetivos. Como as crianças
muitas vezes ansiavam pelo momento do dia
dedicado à leitura, não só conhecíamos uma
nova história, mais do que o tempo que compartilhamos juntos.

O que isso significa é que nenhum método ou abordagem de ensino provavelmente
será o mais eficaz para todas as crianças. Ao
invés disso, bons professores põem em prática uma variedade de estratégias de ensino
que podem abranger a grande diversidade
de crianças nas escolas. A instrução excelente baseia-se no que as crianças já sabem e
podem fazer e fornece conhecimento, habilidades e disposições para o aprendizado ao
longo da vida. As crianças precisam aprender
não apenas as habilidades técnicas de leitura e escrita, mas também como usar essas
ferramentas para melhorar seu pensamento
e raciocínio.

Em relação aos benefícios específicos
da literatura infantil, podemos citar que as
crianças que praticam a leitura desde a escola tornam-se muito mais familiarizadas com a
escrita, ou vocabulário e aprendem a soletrar;
melhor pronunciar as palavras; sua comunicação e expressividade são mais fluidas; e
suas dificuldades de aprendizagem são quase nulas.
A literatura infantil é essencial quando
se trata de desenvolver a capacidade de compreender as crianças, adquirir novos conhecimentos e interagir com outras crianças ou
adultos.

Todos sabem que a leitura será, tanto
para adultos como para crianças, mas a literatura infantil tem um papel muito importante
no desenvolvimento infantil. Aqui nós dizemos
por que é tão importante e quais são os benefícios.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora a facilidade das crianças na consciência fonêmica tenha demonstrado estar
fortemente relacionado ao desempenho posterior da leitura, o papel preciso que ela desempenha nesses primeiros anos não é totalmente compreendido. A consciência fonêmica refere-se à compreensão e à percepção consciente de uma criança de que a fala é composta de
unidades identificáveis, como palavras faladas, sílabas e sons.
As crianças adquirem um conhecimento funcional do sistema alfabético não apenas
através da leitura, mas também através da escrita.
Os professores podem organizar situações que demonstrem o processo de escrita e
envolvam ativamente as crianças nele. Alguns professores servem como escribas e ajudam
as crianças a escrever suas ideias, tendo em mente o equilíbrio entre as crianças fazendo
isso sozinhas e pedindo ajuda.
À medida que as capacidades das crianças se desenvolvem e se tornam mais fluentes,
a instrução passará de um foco central em ajudar as crianças a aprender a ler e escrever
para ajudá-las a ler e escrever para aprender. Cada vez mais, a ênfase para os professores
será em incentivar as crianças a se tornarem leitores independentes e produtivos, ajudando-os
a ampliar suas habilidades de raciocínio e compreensão ao aprender sobre seu mundo. Os
professores precisarão fornecer materiais desafiadores que exijam que as crianças analisem
e pensem criativamente e de diferentes pontos de vista. Eles também precisarão garantir que
as crianças tenham prática de leitura e escrita (tanto dentro quanto fora da escola) e muitas
oportunidades para analisar tópicos, gerar perguntas e organizar respostas escritas para diferentes propósitos em atividades significativas.
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LETRAMENTO DIGITAL E O ENSINO HÍBRIDO

RESUMO: São constantes as transformações e evolução das tecnologias, que exercem forte influência
na sociedade e especificamente no perfil dos estudantes, que desde pequenos têm acesso às
tecnologias. Essa modernização tem impulsionado as escolas a se adequar, na perspectiva de
tornar as aulas mais dinâmicas e atrativas para os estudantes. Buscando garantir a utilização
destes equipamentos seja assertiva por parte do professor, faz-se necessária a capacitação
de forma que haja a habilidade não somente para manusear esses recursos, mas um maior
conhecimento sobre o uso das tecnologias e as ferramentas disponíveis para agregar na sua rotina
pedagógica. Tanto para os professores quanto aos alunos essas tecnologias promoveram uma
aula diversificada e motivadora, contribuindo no processo de ensino-aprendizagem. Atualmente,
são inúmeros os discursos sobre a importância de se utilizar recursos audiovisuais nas salas de
aula, pois os alunos estão vivenciando o mundo tecnológico na maior parte de suas ações diárias.
As crianças e os jovens atualmente estão mais habituados com esse contexto tecnológico e o
professor que não conseguir se adequar a esse “mundo tecnológico e virtual” irá ficar para trás.
A consequência disso poderá ser uma sala completamente desmotivada e indisciplinada e, por
vezes, sem o resultado qualitativo esperado. Esse artigo tem como objetivo incentivar a formação
continuada e capacitação dos profissionais que atuam na educação, para que possam inovar
suas práticas pedagógicas por meio dos recursos tecnológicos.

Palavras-chave: Tecnologia; Recursos; Capacitação; Formação; Inovação.
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INTRODUÇÃO

O

avanço tecnológico tem chegado nas instituições de ensino, mesmo naquelas
inseridas em áreas vulneráveis, mostrando todos os seus recursos facilitadores
e ao mesmo tempo provocando a reflexão para a necessidade de novas mudanças e adequações, mudanças essas, que tem por objetivo melhorar a qualidade e oferta
de ensino, deixando de lado a lousa como ferramenta exclusiva de ensino, abrindo caminho
para novos recursos dentro da sala de aula.
É importante destacar que a implementação desses novos recursos, irá contribuir para
um melhor aprendizado e desempenho dos alunos. Essa necessidade de inovação nas escolas, tem destacado, que por muito tempo o professor foi visto como detentor do conhecimento,
o mesmo apenas falava e os alunos apenas ouviam, hoje o professor atua como mediador
de conhecimento, com o auxílio dos recursos tecnológicos, incentivando o aluno a refletir e
contribuindo para a construção de sua aprendizagem.
Este trabalho tem por objetivo exibir algumas dessas ferramentas e de que forma o
processo ensino-aprendizagem tem sido afetado pela exposição em massa dessa tecnologia,
Os meios de comunicação operam imediatamente com o sensível, o concreto, principalmente a
imagem em movimento. Combinam a dimensão espacial com sinestésica, onde o ritmo torna-se
cada vez mais alucinante. Ao mesmo tempo utilizam a linguagem conceitual, falada e escrita, mais
formalizada e racional. Imagem, palavra e música, integram-se dentro de um contexto comunicacional afetivo, de forte impacto emocional, que facilita e predispõe a aceitar mais facilmente as
mensagens” (MORAN, 2001 p. 33-34).

Posto isso podemos compreender que toda e qualquer forma de comunicação que envolvem os avanços tecnológicos a partir do Século XX são fundamentais para a participação
efetiva e desenvolvimento do aluno, ampliando o seu processo de construção de conhecimentos para além da escola, ou seja, conhecimento para a vida, que irá contribuir na sua
trajetória profissional. É fundamental o acesso e uso da tecnologia na escola, contribuindo
para uma nova estratégia pedagógica. Destacando as relações proporcionadas entre usuário
e tecnologias, e como esta interação pode contribuir e proporcionar novos saberes e ampliar
o conhecimento que está sendo desenvolvido.
Percebe-se que o processo de implantação tecnológica nas escolas, ainda é tímido e
a maioria das escolas, principalmente da rede pública, ainda não possuem laboratórios de
informáticas e equipamentos como computadores, notebooks, tablets, lousa digital e outras
ferramentas que ofereçam recursos tecnológicos. Algumas escolas possuem laboratórios de
informática, mas muitos equipamentos não funcionam, mostrando a necessidade de manutenção nos equipamentos. Outra dificuldade é o acesso a internet, que não está acessível para
todos na escola. Esses fatores contribuem negativamente na relação e aprendizado por meio
da tecnologia aos alunos e professores.
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Além das dificuldades apontadas, o professor tem o desafio diário de se atualizar e se
adequar ao mundo digital, o mesmo sabe da necessidade e da importância que o conhecimento e domínio das tecnologias, irá inovar sua prática pedagógica, estimulando os alunos
a se apropriar dos conteúdos e consequentemente o seu desempenho escolar. Essa nova
forma de educar, onde é utilizado as tecnologias dentro da sala de aula, é importante refletir
sobre a necessidade do professor se apropriar e se atualizar constantemente das tecnologias,
reconhecendo que o uso da tecnologia como instrumento de ensino, fortalecerá também a
relação professor e aluno.
No decorrer desse trabalho, apresentaremos algumas das ferramentas disponíveis pela
diversidade e o avanço tecnológico, dessa forma não se restringe a um modo, mas de acordo
com as possibilidades de cada escola e a conhecimento de cada professor há um mundo
variedade de recursos tecnológicos disponíveis, e que necessita de constante adequação e
criação de novos saberes mecanismos tecnológicos. É necessário não somente a Inclusão
Digital, mas também a Inclusão Social, tão discutida, mas ainda promovida com limitações e
restrições.
Ao final desse estudo pretende-se destacar a importância do uso da ferramenta tecnológica na sala de aula bem como o domínio e a postura adequada do professor. A diversidade
Tecnológica na prática pedagógica tem de auxiliar o professor em sua atuação e não substituir
sua presença. Para isso, é preciso estar muito atento aos avanços tecnológicos, pois fazem
parte da modernidade e os recursos oferecidos são essenciais e de grande valia à Educação,
e oferecem benefícios de diversos prismas. Exemplificando isso podemos citar Souza(2004):
As tecnologias e seus produtos não são bons e maus em si mesmos, os problemas, na maioria
das vezes, não estão na televisão, no computador, na internet, ou em qualquer outro tipo, e sim
nos processos humanos que podem utilizá-los e empregá-los para a manipulação e emancipação
humana (SOUZA, 2004, p. 56).

Dessa forma, se faz necessário compreender o que são essas ferramentas tecnológicas
e buscar inseri-las nas práticas pedagógicas, com domínio amplo para que sua utilização seja
significativa, inovadora, prazerosa e de qualidade, ou seja, a tecnologia deve ser um elemento
a mais, como estratégia de ensino e que irá contribuir no processo de aprendizagem.
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A IMPORTÂNCIA DA TECNOLOGIA NAS
ESCOLAS
As constantes transformações na sociedade e os avanços tecnológicos são cada
vez maiores, ocorrendo cada vez mais em um
curto período. Todas essas mudanças provocam alterações nas mais diversas formas de
vida e integrações, a tecnologia está cada
vez mais inserida na sociedade e faz parte
dessas transformações.
A inclusão digital tem se mostrado fundamental e necessária no processo tecnológico e tornar acessível o conhecimento digital
tem sido um desafio, pois o mundo digital
pode ser algo acessível e fácil para alguns,
no aspecto de domínio da tecnologia, porém
para outros, é algo incompreensível e de difícil acesso, havendo a necessidade de ampliar o saber tecnológico para a sociedade.
Sendo assim, é de extrema importância que
a escola e os professores se apropriem dos
conhecimentos tecnológicos, atuando como
mediador de conhecimento e incentivando o
uso consciente dessas ferramentas para além
das paredes das escolas.
Faz-se urgente e necessária a ampliação das ferramentas tecnológicas no âmbito escolar e decorrente disto a formação e
capacitação dos profissionais nela inseridos
para que essa inclusão digital seja qualitativa e significativa para o processo de ensino-aprendizagem.
De acordo com o autor Pais (2005), o
sucesso do computador como uma tecnologia que pode favorecer a expansão da inteligência depende da forma como ocorre a relação entre o usuário e as informações contidas
no programa por ele utilizado.

Este é, talvez, um dos principais argumentos para justificar a importância do estudo da interatividade no contexto da inserção
dos computadores na educação escolar. O
aluno precisa se apropriar do conhecimento
tecnológico, estabelecendo uma relação e interatividade com as ferramentas, para que a
tecnologia seja uma ponte de acesso para o
conhecimento.
Contudo, a tecnologia deve ser implantada como uma estratégia pedagógica adicional, que completa e auxilia na prática pedagógica, não sendo obrigatório em todas as
aulas. É preciso um equilíbrio entre as mais
diversas maneiras de ministrar uma aula, não
excedendo uma estratégia e assim anulando
outras. O professor precisa dominar o básico
das ferramentas tecnológicas, e se atualizar
sobre as novidades que aproximam a nova
sociedade e, assim, possa promover o aprendizado do aluno e mediar o conhecimento
sem que a tecnologia substitua sua presença
e conhecimento.
As relações humanas devem ser valorizadas e respeitadas sem que as máquinas se
tornem o ponto central. Os avanços tecnológicos fazem parte da Evolução da Sociedade,
mas esta não deve dominar as relações e
definir as interações.
No ambiente escolar, o desenvolvimento do aluno, segundo Vygotsky, acontece em
momentos que favorecem as interações, ou
seja, a aquisição de conhecimento por meio
das interações com os outros indivíduos e
com o meio (aqui entendido como um conjunto de elementos ou indivíduos). Os recursos tecnológicos devem ser instrumentos
de aprendizagem e favorecer as interações.
Promover desafios que possibilitem ao aluno
interagir com as ferramentas e, ao mesmo
tempo, integrar-se ao grupo, essas interações
enriquecem a prática pedagógica.
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As aulas devem ser enriquecidas com
práticas diversas, sair do tradicional e convencional. O professor deve se atentar à necessidade de aprendizado e dificuldade de cada
aluno, respeitando sua individualidade e ritmo
de aprendizagem, criando estratégias que estimulem o interesse pela atividade e consequentemente a construção do conhecimento.
Sendo assim, todos devem ser percebidos,
respeitados e inteirados.

IMPLANTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS NO
AMBIENTE ESCOLAR
Ainda é tímida a implantação das tecnologias nas escolas. Mas, apesar de muitas
delas serem já comuns na sociedade, seus
valores são os mais diversos e muitas unidades escolares ainda sofrem com a condição
econômica para fazer as adequações da estrutura física, capacitar profissionais, mobiliar
o espaço e adquirir equipamentos suficientes
para a quantidade de alunos e diversificar os
mesmos.
O maior desafio na sociedade da informação é proporcionar a Inclusão Digital a
todos os seus componentes de maneira igualitária.

TECNOLOGIAS NO AMBIENTE
ESCOLAR
As tecnologias da informação chegaram
no Brasil no início da década de 90, trazendo
consigo esperança de uma nova era digital
e conhecimento. Atualmente, vivenciamos os
grandes avanços tecnológicos, que trouxeram
a modernização e conforto para toda a sociedade, inclusive o fácil acesso a todo tipo
de informação. É importante destacar que informação não é conhecimento, o conhecer
envolve alguns critérios, como por exemplo,
o estabelecimento de relações entre informações isoladas. Nesse contexto, muito do que
é chamado conhecimento escolar é apenas
informação.

A informática, é de extrema importância
na atuação do professor moderno. Com ela
o professor consegue inovar as suas aulas,
inserindo uma grande variedade de efeitos
visuais e sonoros, que enriquecem e estimulam a participação e interações entre aluno e
aprendizagem. Porém, mesmo diante de tanta
tecnologia o professor é, e sempre será indispensável.
O maior desafio agora é inserir no mundo tecnológico todos os professores, principalmente os que ainda se recusam, a se
atualizarem com formações, capacitações e
treinamentos que os tornem preparados para
fazer da informática sua aliada no processo
ensino-aprendizagem. Será um grande desafio esse processo de atualização dos professores, mas é um desafio necessário que
contribuirá positivamente na sua prática pedagógica diária.
O papel do professor é orientar o aluno a realizar pesquisas qualitativas, verificar
a veracidade da informação e proporcionar
condições para que esta ferramenta venha
a enriquecer o seu conhecimento, auxiliando
nas suas dificuldades e suas responsabilidades diante de uma ferramenta tão “poderosa”,
pois como tudo essa tecnologia também tem
seu lado obscuro, principalmente a internet
que sem dúvida é a maior fonte de acesso
à informação e conhecimento que qualquer
ser humano já teve disponível, e que também
circula materiais de qualidade duvidosa e até
mesmo criminosa. É evidente que os avanços
tecnológicos geram mudanças e proporcionam inovação a todo instante, por isso, se
faz necessário, que a capacitação e formação
dos profissionais da educação deve ser cada
vez mais frequente e até obrigatória.
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A INCLUSÃO DIGITAL NAS ESCOLAS
Inclusão Digital é o nome dado ao
processo de democratização do acesso às
tecnologias da informação e tem como objetivo promover o desenvolvimento de redes
de internet, ofertando assim meios de comunicação e conhecimento. Essa inclusão tem
simplificado a rotina das pessoas. As escolas,
principalmente os estabelecimentos de ensino privado estão equipando e modernizando
suas estruturas com laboratórios de informática, contratando técnicos e professores com
formação específica para o espaço. Já nas
escolas públicas, esse processo de implementação ainda é tímido, já que algumas escolas públicas não possuem laboratórios de
informáticas e as que possuem, sofrem com
equipamentos quebrados, sem manutenção
e a escassez de internet, e o laboratório geralmente é ministrado por um estagiário, que
trabalha por um curto período, limitando o
tempo de funcionamento do mesmo, e isso
compromete o acesso livre dos alunos para
realizarem pesquisas e trabalhos. Esse fato
desfavorece o aluno que vem das escolas públicas e precisa concorrer com alunos mais
preparados das redes privadas, nos vestibulares para ingresso na faculdade. É preciso
universalizar o uso tecnológico para todas
as escolas, públicas e privadas, garantindo
a todos o direito ao acesso e educação de
qualidade (HAETINGER, 2003).
Esse contato com a tecnologia da informação é fundamental, pois prepara esse aluno desde o ensino fundamental para o contato com o mundo digital. Dessa forma, o aluno
se aprimora a cada ciclo escolar, ampliando
seus conhecimentos e adquirindo novos saberes, que irá contribuir para o seu ingresso
na faculdade e no mercado competitivo de
trabalho, também para as mais diversas atividades que o acompanharão durante toda
a sua vida. Os recursos tecnológicos devem
possibilitar o manuseio das informações para
uma reflexão maior e assim uma aprendizagem eficiente e de qualidade (HAETINGER,
2003).

UM NOVO OLHAR NA FORMA DE
EDUCAR
Se o processo de aprendizagem, em
sala de aula, for uma experiência significativa
e de sucesso, o aluno constrói uma representação de si mesmo como alguém com
potencial, alguém capaz. Se for o contrário,
uma experiência de fracasso, o aluno poderá
ficar desmotivado e muitas vezes faz um bloqueio ao se considerar fracassado, buscando
culpados pelo seu conceito negativo e começa achar o professor e suas aulas chatas e
insignificantes (HAETINGER, 2003).
Nesse contexto, é preciso a participação conjunta da escola, da família, do aluno
e dos profissionais ligados à educação, assim
como, o professor deve refletir e reorganizar
as suas práticas pedagógicas, reconhecendo
a necessidade de se inovar, para que o conhecimento trabalhado em sala de aula possa
contemplar todos os seus alunos, entendendo
que cada aluno é único e por isso, cada um
tem uma forma e um ritmo de aprendizagem,
cabendo ao professor administrar essa situação e garantir a qualidade de ensino e aprendizado (BELLONI, 1998).
A utilização das ferramentas tecnologias
auxiliará o professor nas suas atividades, de
maneiras mais atrativas e lúdicas, estimulando a participação e interação de todos os
alunos nas atividades. É necessário que as
escolas disponibilizem recursos tecnológicos,
com laboratórios de informáticas, equipamentos modernos, rede de internet para os alunos pesquisarem, monitores nos laboratórios
de informática, formação e capacitação de
professores para os usos das tecnologias e
projetos que estimulem o protagonismo do
aluno e a importância da tecnologia como
ferramenta para o processo de ensino-aprendizagem (BELLONI, 1998).
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O PROFESSOR NA ERA DA TECNOLOGIA
Nestas últimas duas décadas há uma
pergunta que não quer calar, será que um dia
os computadores irão substituir os professores
nas salas de aula? Esse período, exatamente
no século XX, é justamente o da chegada das
tecnologias nas escolas como complemento
auxiliar aos professores. Para muitos professores esses recursos tecnológicos têm sido um
novo desafio, muitos não estão acostumados
com tanta tecnologia, e defendem o ensino a
“moda antiga” com a lousa, o giz e o apagador
(CARBONARI, 2001).
De certa forma, o medo associado ao
uso da tecnologia nas salas de aula, tem dificultado o entrosamento com as novas tecnologias de informação e comunicação para
a sua prática pedagógica atual. Alguns professores já mudaram a forma de atuação e
se atualizaram junto com a sociedade digital,
outros, porém, continuam com a metodologia
utilizada desde a década de 80, onde o professor é visto como detentor do conhecimento e o aluno só recebe esse conhecimento.
Essa forma de ensino é ultrapassada, pois
o aluno aprende de forma diferente e cabe
ao professor adaptar e inovar as suas práticas pedagógicas, para que todos os alunos
possam aprender efetivamente e o uso dos
recursos tecnológicos, têm trazido grandes
avanços e contribuições para o processo de
ensino-aprendizagem (CARBONARI, 2001).
É importante enfatizar, que os computadores e os novos recursos tecnológicos nunca
poderão substituir o professor, e sim complementar e simplificar a prática pedagógica. Os
professores que atuam da mesma maneira de
décadas atrás, certamente vivenciam problemas de indisciplina por parte dos alunos, pois
muitos não se sentem estimulados quando a
aula se resume em lousa e cópias. O novo profissional precisa estar ciente que sua função
hoje, não é apenas o de transmitir informações, mas trabalhar para serem mediadores
no seu processo de construção e aquisição de
novos saberes (CARBONARI, 2001).

RECURSOS IMPLANTADOS E SUAS
FUNCIONALIDADES
Hoje, em determinadas escolas, principalmente da rede privada, o professor já
tem na sua aula de aula o auxílio de alguns
equipamentos como o computador e projetor
multimídia que estão fixos ou podem fazer
parte de um espaço específico para uma aula
diferenciada (SOUZA, 2004).
O projetor multimídia é um dos novos
recursos que estão sendo utilizados em sala
de aula e como qualquer recurso pedagógico
que são utilizados nas aulas e atividades envolve um planejamento antecipado (SOUZA,
2004).
Esse planejamento requer a clareza de
questões como:
1.
Objetivo – O que o professor deseja que seja aprendido pelo aluno e quais
competências e habilidades irão ser trabalhadas por eles.
2.
Justificativa Didática – Por qual
motivo o projetor multimídia vai trazer para
o aluno um melhor aprendizado em relação
aos recursos tradicionais e qual será o ganho
didático.
3.
Metodologia / Estratégias – Esse
planejamento vale para verificar qual o tempo
que este recurso será utilizado e como irá ser
conduzida a atividade em questão. Principalmente o que será mostrado pelo professor. É
um passo a passo da aula, as observações
e intervenções que possam contribuir para o
desenvolvimento da aula tendo como referência o objetivo / resultado pretendido.
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4.
Avaliação – Como serão avaliados os resultados de aprendizado dos alunos.
Com essa avaliação poderá ser verificado se
o projetor multimídia foi realmente mais eficiente no aprendizado dos alunos do que os
métodos tradicionais.
Esse planejamento deve ocorrer para
todas as aulas, independente de que recurso
tecnológico será utilizado. Os recursos pedagógicos são os mais variados e geralmente
estão ligados aos conteúdos. Ou melhor, devem estar ligados às competências e habilidades que serão trabalhadas (SOUZA, 2004).
Todo professor é capaz de ter esses objetivos bem claros antes de trabalhar qualquer
atividade com os alunos.
A justificativa para o uso do projetor
multimídia não é tão óbvia quanto se parece,
pois, o objetivo pedagógico tem de observar
o uso do projetor, perante outros recursos tradicionais envolve certo conhecimento sobre
essas novas possibilidades que as TICs oferecem.
O planejamento das atividades demanda das mesmas habilidades que o professor
tem para planejar suas aulas tradicionais.
Para o uso destes recursos é bom o docente
ter ciência das dificuldades que encontrará ao
manusear o referido recurso, e que precisará
explorar os pontos favoráveis e minimizar os
desfavoráveis (BORGES, 2005).
Para finalizar, a avaliação de aprendizagem já é uma prática adotada por parte
do professor. Agora também será necessário
avaliar também se o projetor multimídia promoveu ao estudante uma melhor aprendizagem, ou se não ocorreu nenhum impacto na
aprendizagem do aluno em comparação ao
que era de se esperar usando o chamado
método tradicional (BORGES, 2005).

É importante salientar que não é só o
professor que deve ter acesso a estes recursos. O aluno também é um usuário do equipamento na medida em que o professor marque apresentação de trabalhos e seminários.
Sendo assim é importante porque desenvolve
o aluno na formatação de apresentações e
estimulando os mesmos em falar com uma
plateia, tirando deles assim a timidez, o que é
muito bom para aquele aluno que parte para
o mercado de trabalho (BORGES, 2005).
Com o projetor multimídia em sala de
aula é necessário ter uma visão extremamente diferente no que se entende “Carga Horária”. O professor deverá procurar desenvolver
boas aulas e não apenas seguir o conteúdo
tradicional do livro didático. Os recursos tecnológicos devem ampliar o manuseio das informações para uma reflexão maior e assim
uma aprendizagem eficiente e de qualidade.
Todo esse processo demanda um tempo
maior por parte do professor que deverá ter
clareza do seu planejamento de aula e dominar o recurso proposto para o desenvolvimento dela, ou comprometer todo o resultado
pretendido (BORGES, 2005).

NOVAS TECNOLOGIAS APROXIMAM
ALUNOS E PROFESSORES
As novas tecnologias hoje adotadas
nas salas de aula têm contribuído muito na
aproximação entre alunos e professores. O
modelo de sala de aula com o quadro negro,
como único recurso de trabalho, aos poucos,
está ficando para trás. No contexto contemporâneo, algumas escolas têm disponibilizado
um projetor multimídia, para que o professor
juntamente com o seu notebook possa ministrar suas aulas, com recursos visuais e dinâmicos estimulando e atraindo a atenção do
aluno para sua proposta pedagógica. Outras
instituições com mais recursos, no caso das
escolas particulares, muitas possuem lousa
digital ou interativa para ministrar as aulas
(ANTONIO, 2002).
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Mesmo com os recursos tecnológicos,
a interação aluno x professor é efetiva e constante. Segundo os próprios alunos essas tecnologias empregadas em sala, fazem com
que exista uma maior aproximação com o
professor, pois se interessam mais pela aula
e buscam cada vez mais se apropriar dos
conteúdos e saberes (ANTONIO, 2002).
Para alunos que vivem essas duas realidades dizem que quando estão em sala de
aula com metodologia antiga, nesse caso lousa e giz, se desgastam mais do que quando
estão em uma escola já existe a utilização de
recursos tecnológicos, mas práticas pedagógicas. Efetivamente, é uma tendência positiva
e inovadora nas escolas, sendo ainda um desafio nas redes públicas, que já avançaram,
mas ainda estão atrasadas quando comparadas com outras escolas da rede privada.
Os alunos colocando na prática tudo o que
aprendem em sala de aula na parte teórica,
agregam conhecimentos que se tornaram
diferenciais na busca de uma colocação no
mercado de trabalho (ANTÓNIO, 2020).

É claro que nem todos têm acesso aos
recursos tecnológicos, a desigualdade social ficou escancarada nesta pandemia, e os
alunos com menos recursos ficaram prejudicados. O destaque é para a importância e
necessidade do professor se atualizar e se
apropriar do uso dos recursos tecnológicos,
como ferramenta fundamental que auxiliará
no processo de aprendizagem e simplificará
a sua prática diária (ANTÓNIO, 2020).

TECNOLOGIAS EM TEMPOS DE
PANDEMIA
Não podíamos deixar de falar do uso
das tecnologias em tempos de Pandemia,
que trouxe à tona várias reflexões sobre a
importância das interações para o desenvolvimento e aprendizado e que a tecnologia jamais substituirá a presença de um professor
(ANTÓNIO, 2020).
Diante desse desafio e distanciamento
social, as escolas e famílias tiveram que se
reinventar. O professor que sempre foi resistente ao uso das tecnologias em suas aulas,
de um dia para o outro teve que se adaptar
e aprender rapidamente a fazer o uso desse
recurso, e agora o recurso não mais como
um complemento pedagógico, mas como um
único canal de comunicação para o processo
de ensino-aprendizagem (ANTÓNIO, 2020).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As novas tecnologias têm contribuído para um novo modo de ensino, a implantação
de novos recursos em sala de aula tem estimulado a participação dos alunos, socialização e
interações que facilitam a aprendizagem. Em parceria com tecnologias a inclusão digital para
dentro das escolas, é de extrema importância, orientar os alunos sobre a forma correta de
utilizar e pesquisar ferramentas como a internet ou até mesmo como utilizar um determinado software para edição de textos, trabalhos, pesquisas qualitativas em todas as disciplinas
curriculares.
É importante destacar e promover reflexões acerca da necessidade de os professores
estarem preparados e dominarem efetivamente os recursos tecnológicos, com formações e
capacitações direcionadas para a área educacional.
Assim sendo, muitos são os professores que já se adaptaram com as novas mudanças,
mas outros ainda insistem em manter a mesma metodologia utilizada há décadas passadas
e se apresentam resistentes à era digital. Por vezes há o receio e o medo de que essas tecnologias possam vir a substituir a figura humana do professor em sala de aula. No entanto,
por mais funcionais que sejam os recursos tecnológicos, o ser humano é ferramenta única
e insubstituível quando se trata da necessidade das interações e socialização nas relações
pessoais e bem como a construção e ensinamentos de valores morais e sociais. E a pandemia reforçou a importância das interações no processo de desenvolvimento e aprendizado
nas escolas e mostrou que tecnologia e humanos, podem atuar em conjunto e cada um tem
a sua importância e valor.
Dessa forma professor e tecnologia precisam se aliar para promover ações que resultem
na Inclusão Digital e Inclusão Social dos mais diversos indivíduos e ampliar as possibilidades
de construção e consolidação das aprendizagens no dia a dia do indivíduo, seja este professor
e ou aluno. Como tudo na vida, deve-se haver um equilíbrio, tanto o excesso quanto a falta
podem ser prejudiciais. O professor deve ter claro que a evolução tecnológica acontece de
maneira constante, o que requer um preparo e uma atualização constante.
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HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA

RESUMO: O objetivo deste artigo é apresentar a evolução da história e Cultura Afro-brasileira e
Indígena. Tendo como propósito apresentar o trajeto e, em especial, refletir sobre a desigualdade
no ensino e como consequência no mercado de trabalho. Os portugueses chegaram ao Brasil
anunciando a descoberta do país, quando na verdade já havia sido descoberto pelos índios, os
quais os portugueses queriam escravizar para explorar as diversidades que havia no país naquela
época, com a manifestação contrária da igreja surge à ideia de traficar os africanos para serem
utilizados como mão-de-obra. Após a abolição da escravatura, os negros enfrentaram problemas
de discriminação e inclusão no mercado de trabalho. As pesquisas mostram o baixo número de
afro-descentes inclusos, razão que se deve pelo baixo nível de escolaridade.

Palavras-chave: Cultura; Negros; Índios; Desigualdades.
30 - ABRIL/ 2022 - Educar FCE

226

Revista Educar FCE - 53 ª Edição - 30 - Abril/ 2022

INTRODUÇÃO

O

s portugueses chegaram ao território brasileiro declarando a descoberta da
história afro-brasileira. Entretanto, tal descoberta já havia sido feita e, no Brasil,
já havia outra população que ali habitava, na qual foi nomeada pelos descobridores como índios.
Descobriu também, uma economia diversificada como: café, açúcar, cacau, tabaco, entre
outros. Sendo assim, precisavam de mão de obra para melhor comercializar esses produtos e
buscavam escravizar os índios para os trabalhos em lavouras e minas. No entanto, se depararam com muita resistência: os indígenas não estavam acostumados a trabalhar com regras,
na maioria das vezes se debilitaram pelas doenças trazidas pelos europeus e, eventualmente,
se escondiam pelo interior do território, já que conheciam muito bem a região. Além disso, a
igreja se manifestou contra a ideia de escravidão, devido a esta dificuldade, os portugueses
optaram por se envolver no comércio de escravos na África. Se beneficiaram disso, trazendo
os africanos para usá-los na mão de obra na colônia.
A chegada dos africanos no Brasil começou em meados do século XVI e XIX, em que
era realizado o tráfego de negros para tal serviço. Os escravos negros eram vendidos em
lotes de acordo com a idade, força física e sexo.
Quando os negros chegaram no Brasil, passaram a se relacionar com diferentes grupos,
estabelecendo relações com seus companheiros de cor e de origem, construindo espaços e
recriando sua cultura e suas visões do mundo.
Com o passar do tempo foram compartilhando suas tradições culturais e religiosas,
dentre elas: danças como a capoeira, maracatu, maxixe, samba, pagode e hip-hop, cerimônias
sagradas, das quais se expandiram as religiões: candomblé e umbanda.
Em 1850 surgiu a Lei Áurea, movimento para a abolição da escravatura no Brasil. A lei
conseguiu a liberdade total para os escravos negros, por meio da princesa Isabel.
Mesmo com a abolição da escravidão, os negros enfrentaram muita dificuldade para se
inserir na sociedade e no mercado de trabalho. Por conta disso, aos ex-escravos restaram o
trabalho doméstico, limpeza de ruas, nos quais eram pagos pelos serviços prestados.
Diante desta forma discriminatória em que a sociedade os via, a população negra criou
seu próprio veículo de comunicação, na qual, poderia publicar informações, atualizar notícias
sobre seu meio cultural, direitos e a luta pela igualdade entre outros.
Atualmente dados apontam que o déficit de negros no mercado de trabalho deve-se
a condição educacional precária, o analfabetismo é maior em negros, o que resulta na desigualdade de oportunidades.
O Estatuto da Igualdade Social destina-se a garantir à população negra a igualdade de
oportunidades, defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e o combate à discriminação
e outras formas de intolerância étnica. O governo implantou a política de cotas, o que trouxe
aumento no ingresso dos negros em instituições de ensino superior.
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Já a inclusão dos indígenas à cultura brasileira ocorreu por meio de mamelucos, termo
utilizado para nomear mestiços de branco com índia.
No Brasil se encontravam aproximadamente cinco milhões de índios. Estes índios já
estavam divididos em tribos: tupi-guarani, macro-jê, aruaque e caraíba. Hoje, as principais
etnias indígenas são: ticuna, guarani, caingangue, macuxi, terema, guajajara, xavante, pataxó
e potiguara.
A contribuição cultural dos povos indígenas se iniciou na vinda dos portugueses ao
território brasileiro, em que os índios compartilharam suas técnicas de sobrevivência e como
enfrentar situações de perigo na selva. Os índios sempre estiveram presentes, tanto como
aliados na expulsão de outros invasores, quanto na mão de obra frente ao crescimento agrícola
ou extrativista. Outra colaboração relevante foi o conhecimento acerca das propriedades de
plantas e ervas medicinais, o que proporcionou a descoberta e cura de várias enfermidades.
Índios e negros contribuíram e contribuem de forma significativa para o crescimento do
Brasil, seja da forma socioeconômica ou sociocultural, entretanto, somente quando todos tiverem as mesmas oportunidades perante a sociedade, às diferenças entre etnias terão um fim, e
para se alcançar uma sociedade igualitária, é de suma importância o aprendizado educacional.
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HISTÓRIA AFRO-BRASILEIRA
“Oficialmente, o Brasil foi descoberto em
22 de abril de 1.500 pela segunda armada da
Índia, capitaneada por Pedro Álvares Cabral”.
Os portugueses chegaram a terras brasileiras declarando essa descoberta, entretanto a
descoberta já havia sido feita e o Brasil já tinha
outra população que ali habitavam que foram
nomeados pelos descobridores como índios.
“Os portugueses tomaram posse, estendendo
para além da Europa seus domínios”.
Eles pretendiam aproveitar o máximo
possível o que as terras brasileiras tinham a
oferecer, assim começaram as explorações
dos recursos disponíveis.
Uma terra tão extensa poderia trazer-lhes
grandes riquezas em termos de matérias-primas: minérios diversos, essências vegetais raras, fauna e flora desconhecidas
etc. Mandaram cartas ao Rei de Portugal,
relatando tudo que encontraram e viram: a
natura local, a terra, a gente que acharam
muito diferentes. Segundo alguns deles,
essa gente, a quem deram o nome coletivo de índios, era atrasada, andava nua,
era canibal, praticava sacrifícios humanos,
não tinha religião, adorava os espíritos da
natureza. Chegaram até a colocar em dúvida a natureza humana dos chamados índios (GOMES; MUNANGA, 2006,p.121).

Descobriram também que nas terras
“ricas” existia uma economia diversificada,
o país era considerado um grande exportador de produtos agropecuários, como café,
açúcar, cacau, tabaco, entre outros produtos,
sendo assim, os “colonizadores” após a descoberta chegaram à conclusão de que precisavam de mão-de-obra para começar a explorar e comercializar melhor esses produtos
para outros países.
“Os desbravadores tomaram a decisão
de utilizar a mão-de-obra dos indígenas para
os trabalhos mais pesados, em lavouras e
minas”.

Após essa decisão a igreja se manifestou para que as tribos não fossem feitas de
escravos pelos novos habitantes das terras
brasileiras. Com este manifesto, foi necessária a tomada de outra decisão para conseguir
a mão-de-obra para tal serviço.
Com isso, surge a história da chegada
dos africanos no Brasil, que começou em meados do século XVI e XIX, na qual, era realizado um trafego de negros para os serviços e,
consequentemente, a mão-de-obra dos indígenas foram deixadas como segundo plano.
Silva (1987) relata que o tráfico negreiro teve
sua origem histórica no Ocidente, quando da
conquista de Ceuta, em 1415.
Assim surgiu o tráfico e a venda dos escravos negros. Foram firmadas parcerias com
chefes tribais africanos, para a compra dos
escravos. Era realizado o escambo, conhecido
na época como troca, onde era usado tecidos
de seda, joias, metais preciosos, armas, tabacos, algodão e cachaça para a captura e troca
dos africanos de tribos inimigas a deles. Após
essa aliança, o mercado negreiro só aumentou, consequentemente, a oferta também,
Os navios negreiros que transportavam
africanos até o Brasil eram chamados
de tumbeiros, porque grande parte dos
negros, amontoados nos porões, morria
durante a viagem. O banzo (melancolia),
causado pela saudade da sua terra e de
sua gente, era outra causa que os levava à morte. Os sobreviventes eram desembarcados e vendidos nos principais
portos da Colônia, como Salvador, Recife
e Rio de Janeiro. Os escravos africanos
eram, de forma geral, bastante explorados
e maltratados e, em média, não aguentavam trabalhar mais do que dez anos
(MULTÌRIO, 2017, p.1).

“Os escravos negros eram vendidos em
lotes do total estocado nos navios. Os lotes
eram formados de acordo com os diversos
critérios, como: idade, força física, sexo”.
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Os portugueses eram extremamente
agressivos com os escravos, deixando-os
amarrados em troncos sem direito a comida
e água, levando inumeráveis chicotadas. Essas punições eram constantes e os ferimentos eram horríveis, causavam dores insuportáveis. Enquanto o homem tinha o papel da
“força” na mão-de-obra, as mulheres tinham o
papel da “doméstica”, para servir seus donos
de todas as maneiras possíveis.
O tráfico negreiro é considerado, por sua
amplitude e duração, como uma das maiores tragédias da história da humanidade.
Ele durou séculos e tirou da África subsaariana (região do continente africano abaixo
da linha do deserto do Saara) milhões de
homens e mulheres que foram arrancados
de suas raízes e deportados para três continentes: Ásia, Europa e América, através de
três rotas: a rota oriental (através do Oceano
Índico); a rota transaariana (através do deserto do Saara e do Mar Vermelho); a rota
transatlântica (através do Oceano Atlântico),
(GOMES E MUNANGA, 2006, p.14).

Na segunda metade do século XIX, começou a surgir o movimento para a abolição da escravatura no Brasil. Com isso surgiu a Lei Áurea,
onde em 1850 teve a primeira etapa do processo
de extinção do tráfico de escravos para o Brasil.
“Após 38 anos dessa primeira etapa, a lei
conseguiu a liberdade total para os escravos negros no Brasil, através da princesa Isabel, filha
de Dom Pedro II”.
Os negros brasileiros de hoje são descendentes de africanos que foram trazidos para
o Brasil por meio do tráfico negreiro realizados
pelos portugueses na época. Nos dias atuais,
muitos deles são mestiços resultantes da miscigenação entre negros e brancos, negros e índios.

CULTURA AFRO-BRASILEIRA
Quando os negros chegaram da África
ao Brasil, passaram a se relacionar com diferentes grupos como: portugueses, indígenas
até mesmo africanos de diferentes partes do
país,

Nesse caldeirão social tentaram garantir
a sobrevivência, estabelecendo relações
com seus companheiros de cor e de origem, construindo espaços para a prática
de solidariedade e recriando sua cultura
e suas visões de mundo. Dessa maneira integraram as irmandades católicas,
praticaram o islamismo e o candomblé
e reuniram-se em batuques e capoeiras.
Com isso, os africanos influenciaram profundamente a sociedade brasileira e deixaram contribuições importantes para o
que chamamos hoje de cultura afro-brasileira (MATTOS, 2007, p.155).

A colaboração dos africanos é incontestável, podendo ser notada mediante as religiões, músicas e até por simples superstições.
Essa contribuição foi fundamental na criação
da cultura brasileira, juntando e unificando
ambos os povos. Hoje, a cultura afro-brasileira
é resultado das influências dos portugueses
e indígenas, manifestando-se por intermédio
de músicas, religião e culinária.

RELIGIOSIDADE
A África é o continente com mais religiões diferentes de todo o mundo. Ainda hoje
são descobertos novos cultos e rituais sendo
praticados pelas tribos mais afastadas. Foi por
meio da religiosidade que os escravos encontraram uma forma de preservar suas tradições.
“Os africanos muçulmanos chegaram
em maior número no século XIX e foram enviados, em especial, para a Bahia, vindos da
África Ocidental”
“Eles ficaram conhecidos como malês,
usavam como símbolo abadás, amuletos, patuás, turbantes, que eram indispensáveis em
cerimônias, em que se reuniam em torno de
um “mestre” e faziam orações”.
A religião Calundu, que representava
a técnica de curandeirismo em que as pessoas que a praticavam eram chamadas de
curandeiras. Utilizavam ervas para ajudar nos
métodos de adivinhação e possessão. Essas
pessoas que tinham esse “dom” eram chamadas de líderes religiosos.
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Por isso, eram sempre perseguidos pelas
autoridades locais. Na cidade de São Paulo,
por exemplo, algumas africanas curandeiras
eram famosas, como Maria D’Aruanda e Mãe
Conga, procuradas por serem "desinquieta
doras de escravos” (MATTOS, 2007, p. 157).

Eles tinham técnicas medicinais que na
realidade consistem na manipulação de ervas, frutos e produtos achados na natureza.
“As primeiras referências ao candomblé no
Brasil datam do século XIX”.
Essa religião refere-se ao costume de
dar oferenda aos seus ancestrais, que são
chamados de orixás e voduns e a comunicação é feita por meio da possessão.
Os apreciadores dessa religião eram
chamados de pais e mães de santo. Recebeu também a influência de outras religiões e
passaram a fazer a adoração de imagens em
pequenos altares. Com o passar do tempo,
além dos negros, outros povos também começaram a participar, como por exemplo, os
brancos e ricos. Hoje em dia, existem diferentes vertentes do candomblé, pois no decorrer
do tempo, receberam diversas influências.
Já a umbanda baseia-se no espiritismo
e tem como principal princípio a crença na
existência de forças sobrenaturais. “Além desses vários elementos, a umbanda ainda associou-se aos símbolos e espíritos dos rituais
indígenas”. A umbanda é diferenciada pelas
forças benéficas chamadas de caboclos, pretos-velhos e outros espíritos, e maléficas, as
pombas-gira, exus-espíritos, sendo essas utilizadas para o mal apenas quando necessário
Ela mistura vários segmentos da espiritualidade, ou seja, espiritismo, candomblé,
catolicismo e manifestações indígenas. É
uma manifestação religiosa baseada na
caridade, na paz e no amor, na igualdade
entre seus filhos e no cuidado para com os
mais carentes e humildes visando sempre
o bem e a evolução espiritual de todos os
seus seguidores (MATTOS, 2007, p. 173).

No geral, a umbanda lida com diversos
elementos e uma ampla quantidade de espíritos, contendo assim, várias classes sociais
e grupos étnicos.

RITMOS MUSICAIS
A capoeira era a prática, inicialmente,
mais utilizada pelos negros para proteger sua
mercadoria que era vendida nas ruas. O objetivo era afastar os ladrões, eles carregavam
essas mercadorias em cestos de palha, movimentavam o corpo de um modo que parecesse uma coreografia. Mais tarde, a capoeira
ficou conhecida como uma dança ou brincadeira que era praticada por escravos libertos
em suas horas vagas.
“A capoeira preservou a imagem de
uma prática predominante escravo africana”.
No ritmo congada os reis africanos ou
líderes das comunidades negras eram denominados como “reis do Congo",
Com o passar do tempo, uma identidade negra foi construída em torno dessa
manifestação, englobando não somente
os africanos de várias regiões da África,
mas também seus descendentes. É hoje
conhecida como Congada, é uma das
festas negras mais populares do Brasil
(MATTOS, 2007, p. 192).

Ela é marcada por danças, cantos, músicas e a homenagem a santos, como São
Benedito, por exemplo.
O maracatu tem sua origem nas festas
de coroação de reis e rainhas. Mais tarde foi
incorporado ao carnaval pernambucano. Com
a abolição dos escravos no Brasil, o Maracatu
passou a ser caracterizado como uma festa
típica dos carnavais de Recife.
O desfile é realizado por vários personagens como: rei, rainha, príncipe, princesa,
dama de honra, duques e escravos que
levam consigo uma espécie de guarda
chuva para proteger seus senhores (MATTOS, 2007, p.193).

“O maxixe, uma maneira diferente, com
movimentos requebrados de dançar a polca –
um gênero musical de origem europeia, cujo
principal instrumento utilizado era o piano,
executado nos salões da alta classe carioca”.
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Hoje o maxixe é considerado o “tango
brasileiro”. Sofreu a influência do samba e
também da valsa. “O samba originou-se dos
batuques e danças antigas trazidas pelos negros da África. Hoje é conhecido como um
gênero musical tipicamente brasileiro”.
Tem suas vertentes como: samba carioca, samba de gafieira, samba paulista, pagode, etc.
O ritmo hip-hop chegou ao Brasil e tornou-se um ambiente de criação de identidade negra, onde são retratadas as formas de
marginalização, discriminação e a realidade
dos negros em forma de música,
O movimento hip-hop chegou ao Brasil no
início nos anos 1980 e sofreu a influência
da cultura local. Por isso, ele acabou se
diferenciando do movimento norte americano. O RAP, por exemplo, recebeu a influência do samba e do break e tem um paralelo na capoeira. O movimento tornou-se
um espaço para a formação da identidade
negra, vinculado à experiência dos jovens
que são marginalizados e vivem na periferia das grandes cidades, sobretudo em
São Paulo (MATTOS, 2007, p.202).

Os ritmos se modificam, aparecem novas tendências, sem abrir mão do perfil musical criativo e característico do país.

AFRODESCENDENTES NO MERCADO
DE TRABALHO
Quase todos os dias, a imprensa divulga pesquisas sobre a discriminação dos
negros no mercado de trabalho. O instituto
Ethos, cuja missão é mobilizar, sensibilizar e
ajudar as empresas a gerir seus negócios de
forma socialmente responsável, procura promover o conceito de responsabilidade social
dentro das empresas e em parceria com outras entidades promove estudos sobre a participação do negro nas maiores empresas do
país, o estudo realizado sempre aponta a má
colocação do afrodescendente no mercado
de trabalho,

O nosso problema não é o racismo, mas
a pobreza e o modelo econômico que, ao
longo dos anos, só fez concentrar a renda: os que eram pobres permaneceram
pobres ou ficaram mais pobres; e os que
eram ricos ficaram ou enriqueceram ainda
mais. O Brasil deveria estar unido para
resolver esse problema, distribuindo renda e investindo maciçamente em educação. Quando os pobres deste país tiverem
uma educação de qualidade, todos terão
a mesma chance no mercado de trabalho.
E as distorções entre brancos e negros
terão um fim (KAMEL, 2006, p. 78).

As informações apresentadas acima demonstram que o déficit de negros no mercado
de trabalho deve-se principalmente à condição educacional precária, o analfabetismo é
maior em negros, consequentemente as oportunidades e a inserção no mercado formal de
trabalho não são igualitárias.
O rendimento médio da população ocupada por cor revela que discriminação racial
tinha mais força que a de gênero no mercado
de trabalho: os homens pretos e pardos ganhavam 30% a menos que as mulheres brancas. Em 2001, 13,7% da força de trabalho
preta, 9,1% da parda e 6,3% da branca em
atividade eram trabalhadores domésticos, em
2001. Como empregadores, estavam 5,8%
dos brancos, 1,3% dos pretos e 2,3% dos
pardos ( IBGE, 2002, p.3).
A pesquisa acima aponta claramente
que existe um padrão de trabalhador: brancos. Os que não se enquadram no perfil, buscam outra forma de sobrevivência, atuando
no mercado informal, ocupações nas quais
prevalece a ausência da proteção previdenciária e, em geral, os direitos trabalhistas são
desrespeitados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A influência cultural dos povos indígenas e africanos é irrefutável em todos os momentos
cotidianos, em seus diversos modos constam seus traços civilizatórios.
Ao longo do processo de formação cultural, percebe-se o imenso sofrimento destes
povos. Os portugueses viram nesses seres humanos a ingenuidade e pouca percepção crítica
acerca do mundo, deste modo, tornaram-se objetos fáceis de exploração e enganação por
estes que invadiram o território, de início tentaram escravizar os nativos, porém estes travaram
intensas batalhas contra os portugueses, e após muita resistência contrária à escravidão,
os exploradores recorreram ao tráfico de africanos. A partir daí associa-se às duas culturas
existentes no Brasil.
Por meio do contexto histórico, é possível evidenciar a colaboração que o vínculo da cultura afro e indígena fez na construção do país. Dessa forma, é de suma importância a devida
atenção ao enaltecimento destas culturas, já que a formação dos costumes estão discernidos
nelas, também é considerável a reflexão de toda a história.
No entanto, a discriminação e o preconceito perante a sociedade ainda é frequentemente
vista. Por isso, o desenvolvimento de políticas afirmativas da identidade cultural, bem como
orientação ao combate à discriminação, é primordial para a construção de um cenário onde
prioriza-se a valorização do convívio tolerante e respeitável entre ambas as culturas.
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A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR: BRINQUEDOS, JOGOS E
BRINCADEIRAS
RESUMO: O presente artigo traz um estudo da literatura especializada sobre a importância do brincar
na formação de bebês e crianças. O brincar tem se evidenciado no tempo através de registros em
várias culturas, validando que brincar é inerente à natureza de qualquer indivíduo, seja qual for a
sua origem e sua época. Enfatiza a relevância do brincar destacando que esta ação é assegurada
pela legislação brasileira. E envereda pela revisão da teoria do desenvolvimento cognitivo e
a concepção dos jogos de Piaget nos estágios sensório motor e pré-operacional, buscando
compreender que os brinquedos, os jogos e as brincadeiras são ações de aprendizagem.

Palavras-chave: Brincar; Brincadeiras; Brinquedos; Jogos; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

E

studar o brincar e sua importância é fundamental para a formação profissional do
professor, pois a todo o momento a criança está brincando e o professor deve se
apropriar desse momento para introdução dos meios educativos.

O brincar é tão antigo quanto a história da humanidade, ele é um comportamento agradável, praticado de forma repetida e sem razão aparente, que pode ser diferente, semelhante
ou até mesmo idêntico ao longo dos tempos. E a motivação para este brincar segue teorias
que vão desde aperfeiçoamentos para a fase adulta, desenvolvimento de aptidões motoras
e inteligência física, aperfeiçoamento de capacidades de comunicação, ou apenas pelo bel-prazer da diversão.
A concepção que temos de criança é de um cidadão de direitos, de direito a brincadeira,
que lhe seja garantido a oportunidade de expressão, de autonomia, de escolha, de conhecimentos, para tanto o brincar é ação assegurada pela legislação brasileira.
O objetivo deste trabalho é instruir-se nas literaturas que tratam dos brinquedos, dos
jogos e das brincadeiras, tendo enfoque na teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget,
especialmente ao que corresponde a faixa etária da Educação Infantil, ou seja, os estágios
sensório-motor e pré-operacional, e quais suas contribuições para a aprendizagem dos bebês
e crianças.
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O BRINCAR ATRAVÉS DO TEMPO
Embora o brincar sempre tenha feito
parte do cotidiano infantil, nem sempre lhe
foi dada a devida importância, por isso faz-se
necessário olhar o brincar através do tempo.
A presença de atividades lúdicas desde
os tempos primitivos tem se evidenciado por
meio de escritas e criptogramas mostrando
que alguns jogos retratavam aspectos culturais de alguns povos, caracterizando-se como
atividade fundamental para o desenvolvimento do ser humano. O que permite pensar que
brincar é inerente à natureza de qualquer indivíduo, seja qual for a sua origem, sua época
e faz parte do seu percurso.
Desde o princípio da educação greco-romana, embasadas nas teorias de Platão e
Aristóteles, utilizava-se o brinquedo na educação, associando a ideia de estudo ligado
ao prazer. Platão frisava a importância de se
aprender brincando, enquanto que Aristóteles
acreditava que a criança aprendia através das
imitações que faziam dos adultos, principalmente nas brincadeiras de faz-de-conta.
Devido à aprendizagem da escrita, aos
poucos a educação vai deixando de ser tarefa da família e se tornando tarefa da escola,
que já se preocupava com ensino apropriado
para esta idade, a exemplo do jogo e diversão
usados no ensino de matemática no Egito.
(Ramos apud Manacorda - 1984)
Estudos apontam que o jogo surgiu no
século XVI em Roma e Grécia com propósito
de ensinar letras. Com a ascensão do cristianismo, que relacionava o jogo ao prazer
profano e imoral, a pedagogia passa a ser
repressiva, baseada na disciplina, no controle, na obediência e levando em consideração
apenas as necessidades do mundo adulto.

Aproximadamente entre os séculos XVII e
XVIII, novos movimentos culturais surgem rompendo com o modelo pedagógico voltado para o
homem-adulto, passando a levar em conta outros
sujeitos, a exemplo da mulher, da criança, do deficiente. Considerando-se a criança diferente do
adulto, com um processo evolutivo e com valores
próprios, surge um novo conceito de criança, que
passa a ser o sujeito da educação, o que muda
as instituições educativas e as ciências humanas
para dar conta desse sujeito.
A partir dos trabalhos de Comenius (1593),
Rousseau (1972) e Pestalozzi (1746) surge uma
nova concepção de infância, que passa a respeitar a criança e suas especificidades. Destes
estudos e teorias, surgiram propostas educativas
baseadas nos brinquedos e sua significação.
Após o século XVII, tais mudanças foram
geradas pela preocupação com a moral, saúde
e o bem comum, cujos investimentos educacionais apareciam como a cura de todos os males
sociais.
A partir do século XVIII e início do XIX, a
Revolução Industrial que teve início na Inglaterra se espalhou pelo mundo trouxe grande desenvolvimento tecnológico, causando grandes
transformações e mudanças de concepção de
vida, inclusive o lúdico foi retirado do cotidiano
do adulto e passou a fazer parte apenas das
vivências infantis.
Em 1837, o pedagogo alemão com raízes na escola Pestalozzi, Friedrich Fröbel (1782
– 1852) fundou o primeiro Jardim da Infância,
onde as crianças eram consideradas como plantinhas de um jardim, do qual o professor seria o
jardineiro. A criança se expressaria através das
atividades de percepção sensorial, da linguagem
e do brinquedo.
As mudanças se perpetuaram e no século
XIX, o brincar passou a ser uma atividade solitária
com a criação dos brinquedos industrializados.
E no século XX, a Psicologia Infantil alicerçou
debates, estudos científicos, pesquisas sobre a
importância do brincar para o desenvolvimento
físico, social, emocional e cognitivo.
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Vygotski, Piaget e Wallon extremamente relevantes para os estudos docentes voltados aos
brincar apresentam novas propostas científicas
que valorizam a participação ativa do sujeito na
aprendizagem.
Lev Vygotski (1896 – 1934) foi um psicólogo, proponente da Psicologia histórico cultural
conferindo funções pedagógicas às atividades
lúdicas, principalmente os jogos, as brincadeiras
e o faz-de-conta.
Jean Piaget (1896 – 1980) foi biólogo, psicólogo e epistemólogo considerado um dos mais
importantes pensadores do século XX. Criador
da teoria do conhecimento com base no estudo
da gênese psicológica do pensamento humano.
E em seus estudos, acredita que o jogo tem um
caráter bem mais amplo, constituindo-se na expressão e na condição para o desenvolvimento
infantil, posto que as crianças, quando jogam,
assimilam e podem transformar a realidade.
Henri Wallon (1879 – 1962) tornou-se
conhecido por seu trabalho científico sobre Psicologia do Desenvolvimento, devotado principalmente à infância, em que assume uma postura
notadamente interacionista. Para ele o brincar é
a atividade própria da criança e que comprova
as múltiplas experiências vividas pelas mesmas
como: memorização, socialização, articulação de
ideias, ensaios sensoriais, entre outras.
Ao iniciarmos o século XXI, os avanços tecnológicos afetaram as brincadeiras, deixando a
interação entre as crianças, às vezes, em segundo plano. Devido ao aumento consumista dos
jogos industrializados foi necessário a criação de
um novo modelo de brincar, tendo, como base,
maior flexibilidade, individualidade e criatividade.
Consequentemente as características e necessidades lúdicas foram modificadas, fazendo com
que na atualidade, a ludicidade seja analisada,
gerando uma maior preocupação com o brincar. Afinal, a infância é um dos períodos mais
importantes na vida de qualquer pessoa. É na
infância que construímos nossa identidade, trabalhamos nossa personalidade, desenvolvemos
nosso potencial ético, moral, estético, social, cultural, intelectual, espiritual, entre outros aspectos.
Na infância, através da brincadeira, as crianças
aprendem a projetar-se para dentro da realidade,
trilhando passo a passo, ludicamente, os caminhos em direção a vida adulta.

O BRINCAR NA LEGISLAÇÃO
BRASILEIRA
Segundo o dicionário Michaelis online, o
brincar é definido como divertir-se com jogos
infantis; entreter-se com objetos ou atividades
lúdicas; simular situações da vida real; distrair-se; folgar; recrear-se. (BRINCAR, 2022)
Mas o que é brincar?
Toda brincadeira denomina-se uma imitação, sendo que as crianças constroem
suas fantasias sobre uma situação conhecida e reconstruída sob a ótica de cada
criança. Sendo assim, elas reconstroem
os conhecimentos já adquiridos transformando-os em conceitos com os quais
brincam. Não inventam uma brincadeira,
elas se apropriam de algumas características familiares de determinadas situações
e as revertem como quiser em suas brincadeiras (RCNEI, 1998).

O brincar é da natureza própria da infância, as crianças já nascem gostando de
brincar, porque a brincadeira é a forma dela
expressar sua linguagem, seu comportamento, seus desejos e suas necessidades.
Brincar é o comportamento mais espontâneo que a criança possui, ao mudar objetos
de lugar, esfregar a mão na mesa, brincar
com bichinhos de jardim, jogar uma sacolinha
para o ar, juntar pedrinhas, transformar uma
caixinha de fósforos num carrinho, inventar
personagens, em todas essas ações a criança, além de brincar, está desenvolvendo uma
formação completa, englobando os âmbitos
sociais, afetivos, culturais, cognitivos, emocionais e físicos.
A concepção de infância da atualidade considera a criança como um cidadão de
direitos, com direito ao brinquedo e direito à
brincadeira. E concebe o brincar enquanto
princípio fundamental para o desenvolvimento infantil, e assim sendo, é assegurado pela
legislação brasileira.
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A brincadeira é consagrada como atividade essencial no desenvolvimento infantil.
Historicamente, assim como o lúdico sempre esteve presente na Educação Infantil. No
Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998), a brincadeira
está colocada como um dos princípios fundamentais, defendida como um direito, uma
forma particular de expressão, pensamento,
interação e comunicação entre as crianças,
sendo assim, a brincadeira é cada vez mais
entendida como atividade que, além de promover o desenvolvimento pleno das crianças,
incentiva a interação entre os pares, a resolução construtiva de conflitos, a formação de
um cidadão crítico e reflexivo.
O primeiro documento legal que menciona a respeito do direito de brincar é a
Declaração Universal dos Direitos Humanos
(1948), que estabelece em seu artigo 24 que
“todo ser humano tem direito a repouso e
lazer”. Por sua vez, teve sua menção também na Declaração dos Direitos da Criança
(1959); em seu artigo 7°, expõe a seguinte
questão: “a criança terá ampla oportunidade
para brincar e divertir-se”.
A Constituição da República Federativa
do Brasil (1988), estabelece no capítulo II Dos direitos Sociais, em seu 6º artigo que
“são direitos sociais a educação, a saúde, a
alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância,
a assistência aos desamparados, na forma
desta Constituição”. Complementando-se que
no Título VIII, capítulo III - Da Educação, da
cultura e do desporto, em seu artigo 217 enfatiza a respeito das práticas desportivas formais e não-formais sendo visto como dever
do Estado; dito isso, no inciso IV intitulado a
proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional no § 3º - o Poder
Público incentivará o lazer, como forma de
promoção social.

Adiante, encontraremos no Estatuto da
Criança e do Adolescente Lei n° 8.069 de
13 de Julho de 1990, no capítulo II, intitulado Do Direito à Liberdade, ao Respeito e
à Dignidade, em seu art. 16° sob o título O
direito à liberdade compreende os seguintes
aspectos, o item IV menciona sobre brincar,
praticar esportes e divertir-se como um dos
direitos fundamentais poderosos presente na
formação da criança; sendo reforçado no art.
71 que a criança e o adolescente têm direito
à informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que
respeitem sua condição peculiar de pessoa
em desenvolvimento.
Encontramos também presente nos documentos legais brasileiros, a Base Nacional
Comum Curricular (2018), este documento
explica que no período da Educação Infantil
deve-se trabalhar as interações e brincadeiras
com as crianças para que as mesmas tenham
condições de aprender e se desenvolver. Para
isso, esse documento enumera seis eixos estruturantes que influenciam de forma direta no
processo de aprendizagem e desenvolvimento, sendo eles: Conviver, Brincar, Participar,
Explorar, Expressar e Conhecer-se.
Além disso, a mesma fonte estabelece
cinco campos de experiências, tendo como
objetivo auxiliar no desenvolvimento da criança. Os campos são: O eu, o outro e o nós;
Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons,
cores e formas; Escuta, fala, pensamento e
imaginação; Espaços, tempos, quantidades,
relações e transformações (BRASIL, 2018).
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TEORIA DO DESENVOLVIMENTO
COGNITIVO DE PIAGET: SENSÓRIOMOTOR E PRÉ-OPERACIONAL
Cognição é a capacidade do indivíduo
de processar informações que se originam
de diferentes fontes para transformá-las em
conhecimento. Essas informações podem vir
da percepção dos estímulos do ambiente, da
experiência e de nossas características pessoais, ou seja, a cognição é o acúmulo de
informações adquiridas por meio da aprendizagem e da experiência convertida em conhecimento.
Os processos cognitivos básicos são
a percepção, a atenção, a memória, o pensamento, a linguagem e a aprendizagem, recursos que todo indivíduo tem para adquirir,
processar e transformar informações, que
também vão ajudar na tomada de decisões.
O desenvolvimento cognitivo é o processo de ampliação da capacidade de um
ser humano processar informações, o que
envolve a aquisição de recursos conceituais,
habilidades perceptivas, aprimoramento da
linguagem e demais aspectos relacionados
ao amadurecimento do cérebro, ou seja, o
processo de desenvolvimento da capacidade
de um indivíduo de pensar e compreender.
A pergunta que moveu a pesquisa de
Piaget foi “Como se desenvolve a inteligência
da criança?”.
Para ele, a inteligência se modifica junto
ao crescimento do indivíduo, partindo de uma
inteligência prática, que ajuda o ser humano
a se adaptar ao meio, para chegar à inteligência propriamente dita, onde a criança já
consegue elaborar hipóteses, solucionar situações problemas e praticar um raciocínio
lógico. Desta maneira, o desenvolvimento
cognitivo se dá pela combinação de hábitos,
reflexos inatos e experiências adquiridas no
contato com o meio.

Piaget destaca duas funções invariantes fundamentais para o desenvolvimento
cognitivo da criança que são a acomodação
e a assimilação, necessárias para chegar ao
equilíbrio da atividade mental.
A assimilação é uma ação externa, o
ajuste do objeto à estrutura de um organismo durante o processo adaptativo, ou seja, a
criança tenta associar a experiência de novas
situações a conhecimentos anteriores.
A acomodação é uma ação interna, o
ajuste do organismo às exigências do objeto
durante o processo adaptativo, quer dizer que
a criança se modifica na tentativa de compreender a situação encontrada.
Para buscar o equilíbrio mental, o conhecimento, a inteligência entre fatores externos e
internos é que Piaget divide o desenvolvimento cognitivo em 4 estágios principais: sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto
e operatório formal. É na transição entre eles
que há maiores chances de acontecer o desequilíbrio entre assimilação e acomodação.
Este estudo busca compreender o brincar para os bebês e crianças, desta forma,
apenas os estágios sensório-motor e pré-operatório serão abordados.
O estágio sensório-motor compreende
a faixa etária dos bebês desde o nascimento
até os dois anos de idade.
Neste estágio o bebê possui uma inteligência prática, baseada na manipulação e percepção de objetos concretos. Ela só se manifesta quando há objetos ao alcance dos bebês.
Neste período há um aumento na capacidade sensorial e motora. Nos primeiros
meses de vida, o bebê se adapta a partir de
reflexos, desenvolvendo aos poucos a consciência e a intencionalidade das ações motoras.
Ele também se concentra apenas no
que pode perceber imediatamente pelos sentidos. Se um objeto não está à vista, para a
criança ele não existe.
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Outra característica deste estágio do desenvolvimento cognitivo é a passagem de uma
percepção egocêntrica do mundo para um
maior interesse nas outras pessoas. O bebê
adquire progressivamente uma consciência sobre o mundo externo e sobre como os outros
percebem este mundo.
O estágio pré-operatório compreende a
faixa etária das crianças de dois a sete anos
de idade.
O desenvolvimento de representações
mentais internas acontece a todo vapor. É com
o pensamento representativo que a criança
conseguirá aprimorar o pensamento lógico.
Nesta fase há uma experimentação intencional
e ativa da linguagem e de objetos.
Este estágio do desenvolvimento cognitivo é marcado pela comunicação verbal. É
comum a criança falar tudo o que se passa
em sua mente, sem considerar o que as pessoas dizem. A conversa passa a ganhar mais
coerência com a idade, quando as crianças
passam a prestar mais atenção no que é dito
pelos outros.
Neste estágio passam a manipular símbolos verbais para se referir a objetos e ações
e, com o tempo, adquirem a capacidade de
mobilizar conceitos. Elas ainda não conseguem se concentrar em vários aspectos de
uma situação, mas prestam bastante atenção
em um único aspecto observável de um objeto.

CONCEPÇÃO DE JOGOS PARA PIAGET
Piaget classifica os jogos em três tipos
de acordo com os estágios de desenvolvimento que são os jogos de exercícios, os
jogos simbólicos e os jogos de regras.
Os jogos de exercício representam a
forma inicial do jogo na criança, refere-se ao
estágio sensório-motor. É aqui que ela toma
consciência de suas novas capacidades, pois
a cada nova aprendizagem que faz, ela volta
a utilizar estes jogos que acabam por formar
novos esquemas de ação ou de conduta.

Estes jogos caracterizam-se pelo puro
prazer que por sua vez, traz um significado
a ação. Apesar de estes jogos aparecerem
nos primeiros anos de vida, eles reaparecem
durante toda a infância.
Os jogos simbólicos referem-se ao período pré-operatório dos dois aos sete anos e
nesta fase a criança ainda encontra o prazer
dos jogos de exercícios, porém neste momento ela passa a usar os símbolos.
Há então a presença do faz-de-conta
onde a criança utiliza outros objetos para
simbolizar que está fazendo compras, sendo
bombeiro, indo ao hospital, ou qualquer outra
atividade, ou seja, os jogos simbólicos permitem a assimilação do mundo exterior ao “eu”
da criança.
Todavia, os jogos simbólicos apresentam uma evolução até a criança chegar aos
sete anos de idade. Nos primeiros anos desta fase, ou seja, dos dois aos quatro anos
aproximadamente, a criança utiliza seu próprio corpo para fazer as representações que
deseja, como, por exemplo, imitar animais.
Ao se aproximar dos sete anos, onde
surge o pensamento intuitivo, os jogos passam a ter uma representação mais “fiel” da
realidade. Aqui a criança busca coerência nas
palavras, no ambiente e na ação, ou seja, ela
não vai ao brincar colocar uma boneca muito
grande dentro de um berço pequeno, pois
sabe que isto não será possível.
Nos jogos de regras a criança alcançou a capacidade de reverter símbolos em regras. Há a necessidade de ela trabalhar com
a atenção, concentração, raciocínio e sorte.
Para haver regras, supõe-se a existência
de no mínimo dois indivíduos envolvidos e estas
regras podem ser transmitidas ou espontâneas.
As regras transmitidas são as que procedem de outras gerações. As espontâneas
provêm dos jogos momentâneos.
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Piaget apud (Taille, 1992, p.49) “Toda moral consiste num sistema de regras e a essência
de toda moralidade deve ser procurada no respeito que o indivíduo adquire por estas regras”.
Em concordância com Piaget é possível
compreender que o jogo possui vínculo com
a construção da inteligência, que o prazer que
resulta do jogo voluntário motiva a aprendizagem e que os jogos de regras podem ser uma
amostra para a moralidade humana e a convivência na sociedade. E que o jogo se caracteriza principalmente por seu caráter lúdico, que
a assimilação predomina a acomodação, que
o jogo se estrutura pela organização mental,
que as regras aparecem com a socialização
da criança, e que a imitação permeia a fase
inicial do jogo.

BRINQUEDO, JOGO E BRINCADEIRA
COMO AÇÃO DE APRENDIZAGEM
A Declaração dos Direitos da Criança
(1959), aprovada pela ONU, por uma infância feliz, proclama no seu princípio VII que “A
criança deve desfrutar plenamente de jogos e
brincadeiras, os quais deverão estar dirigidos
para a educação”.
O Ato de brincar é o fazer em si. Um fazer que requer tempo e espaços próprios,
um fazer que se constitui de experiências
culturais, que é universal e próprio da saúde, porque facilita o crescimento, conduz
aos relacionamentos grupais, podendo
ser uma forma de comunicação consigo
mesma e com outras crianças (KISHIMOTO, 1998, p.57).

Para compreender a relevância do brincar na aprendizagem dos bebês e crianças
explorei a literatura da autora Tizuko Morchida
Kishimoto “Jogo, brinquedo, brincadeira e a
educação” (1998), onde a autora define que
o brincar é colocar em ação as regras de
um jogo, então brincar é uma ação. Ressalta
ainda que jogo, brinquedo e brincadeira não
são sinônimos, apesar de serem fundamentais para a aprendizagem.

Mostra ainda que para Piaget, a concepção de brincar é um processo de assimilação, um exercício cognitivo, e é por isso que
ele emprega tamanha importância do brincar
para aprendizagem.
Logo se brinquedo, jogo e brincadeira
não são sinônimos, então o que define cada
um deles e como podem ser oferecidos os
bebês e crianças?
O brinquedo é a ideia de um objeto que
auxilia o desenrolar da brincadeira, da imaginação, e também um suporte para a representação do olhar da criança para a sociedade e
seus acontecimentos, seja uma situação que
viu na televisão, uma visita que fez ao consultório médico, ou até mesmo um desarranjo de
sua família. Outro conceito importante sobre o
brinquedo é que ele não tem a mesma função
para todas as crianças, ele não é fixo, ele não
é rígido, logo ele é dinâmico porque pode
ser usado em um momento de uma forma e
no outro momento de outra forma. Assim dizendo, o brinquedo tem por função ajudar na
relação que é construída entre o pensamento
e o real, levando então ao pensamento metafórico.
Outra característica não menos importante é que o brinquedo é uma forma de comunicação com o mundo do adulto. Existem
situações em que a criança percebe o que
está ocorrendo no local em que vive, onde
permanece, mas ela não entende a priori, e
leva esse conteúdo para brincadeira, assim
consegue perceber e organizar como é que
as relações e as dinâmicas dos adultos funcionam.
Para elucidar possibilidades, maneiras
e materialidades desses brinquedos apresento alguns exemplos: uma caixa de papelão
pode ser em um momento um carro e no momento seguinte uma casa de monstro; alguns
pedaços de madeira podem se transformar
em um muro, uma pista de carros, uma torre,
a casa de porquinho Heitor (personagem do
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conto infantil “Os três porquinhos); um graveto pode ser uma espada, uma vara de pesca,
um avião, um boneco; um tecido pode ser
uma nuvem, um barco, um cobertor para o
bebê, uma capa de super herói, mas também
podemos contar com os brinquedo industrializados como carrinhos, bonecas, figuras de
ação, ursinhos que podem ser o que realmente presente, ou transformar-se simbolicamente para agregar a imaginação da criança.
Segundo Kishimoto (1998), diferindo do
jogo, o brinquedo supõe uma relação íntima
com a criança e uma indeterminação quanto
ao uso, ou seja, a ausência de um sistema de
regras que organizam sua utilização.
O jogo é notado sobre três aspectos:
sistema linguístico, regras e objetos.
O primeiro aspecto é que o jogo é um
sistema linguístico e seu uso não está ligado
a uma lógica da ciência e sim ligado ao uso
do cotidiano, a linguagem do dia a dia, ou
seja, o jogo tem histórico oral que é passado
de uma geração para a outra. Logo esses
jogos serão diferentes dependendo do local,
da região onde ele é reproduzido.
O segundo aspecto sobre o jogo é que
ele possui regras explícitas ou implícitas.
As regras explícitas estão por exemplo:
quando uma criança joga dominó, ele tem
regras muito explícitas, tudo é informado, e
tudo deve seguir uma ordem. Nos jogos de
regras, se jogam em grupo segundo normas
preestabelecidas e visando um objetivo. Além
de mostrar que as restrições podem representar desafios divertidos, eles desenvolvem
questões importantes, como a adequação a
limites, a cooperação e a competição.
Já o jogo simbólico conta com a apresentação de regras implícitas, pois muitas vezes a regra desse jogo existe só na criança
que brinca, ela define o que pode ou não
pode ser feito.

E o terceiro aspecto que a autora destaca são os objetos para definir o jogo, por
exemplo, em um jogo de xadrez teremos as
peças e o tabuleiro. Em um jogo simbólico
encontraremos um cabo de vassoura sendo
um cavalo, ou um saco plástico fazendo as
vezes de um avião,
O jogo ao ocorrer em situações sem pressão, em atmosfera de familiaridade, segurança emocional e ausência de tensão
ou perigo proporciona condições para
aprendizagem das normas sociais em situações de menor risco. A conduta lúdica
oferece oportunidades para experimentar
comportamento que, em situações normais, jamais seriam tentados pelo medo
do erro ou punição (KISHIMOTO, 1998,
p. 140).

Para assegurar a importância do jogo
na formação e aprendizagem dos bebês e
crianças. Piaget (1967) salienta: "O jogo não
pode ser visto apenas como divertimento ou
brincadeira para desgastar energia, pois ele
favorece o desenvolvimento físico, cognitivo,
afetivo, social e moral.” Através do jogo a
criança processa a construção do conhecimento, principalmente nos períodos sensório-motor e pré-operatório. Agindo sobre os objetos, os bebês e as crianças estruturam seu
espaço e seu tempo, desenvolvem a noção
de casualidade, chegando à representação e,
finalmente, à lógica.
Outros jogos que ganham destaque na
literatura de KISHIMOTO (1998) são os jogos
tradicionais, jogos educativos, os jogos simbólicos e os jogos de construção.
Os jogos tradicionais e/ou brincadeiras
tradicionais são aqueles que se sustentam ao
longo do tempo. Os adultos são agentes responsáveis por fazer com que as brincadeiras
de sua infância também sejam brincadeiras
de seus filhos, seus netos, seus educandos,
ou seja, perpetuar a cultura infantil. E vale
também ressaltar que essas brincadeiras são
anônimas, patrimônio da cultura popular.
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São incontáveis os jogos tradicionais,
mas alguns são muito populares no Brasil e
vivenciados frequentemente como por exemplo:
amarelinha, queimada, cabo de guerra, esconde-esconde, cabra cega, passa anel, batata
quente, pula sela, morto-vivo, corrida do saco,
pique bandeira, barra manteiga, bobinho, cama
de gato, cinco marias, ciranda, entre muitas outras.
Os jogos educativos e/ou jogos didáticos
têm por objetivo o desenvolvimento cognitivo, da
criatividade, da aprendizagem de forma lúdica.
E com a ação intencional do adulto possibilita
a afetividade, a construção de representações
mentais, ou seja, aquela aprendizagem que vem
pela cognição; a manipulação de objetos e o
desenvolvimento das ações sensório-motoras,
sendo o físico e tudo que o físico pode proporcionar; e as trocas nas interações, as relações sociais que a criança constrói enquanto
joga. Os jogos contemplam várias formas de
representação da criança, suas múltiplas inteligências, contribuindo para a aprendizagem e o
desenvolvimento infantil.
Os jogos simbólicos e/ou brincadeiras de
faz de conta é o tipo de jogo em que a imaginação é mais perceptível, porque a criança nesse
momento está aprendendo a usar símbolos, a
linguagem metafórica e também esse é o momento que a imaginação se torna mais imersiva.
Muitas são as possibilidades de jogos
simbólicos e estes exercem função de máxima
importância e são indispensáveis para garantir
o protagonismo dos bebês e crianças, o desenvolvimento de sua identidade e autonomia,
o pensamento, a imaginação, a criatividade e a
inserção social,

Os cantos de propostas diversificadas
são uma modalidade de organização do espaço, das materialidades e do trabalho que
oferece várias possibilidades ao mesmo tempo, de modo que os bebês e crianças possam escolher onde estar e o que fazer como
por exemplo um local bem montado de supermercado, com embalagens, sacolas plásticas, caixas de papelão que servem como carrinhos de supermercado, caixas registradoras
e leitores ópticos improvisados com sucatas.
[...] a justificativa para tal arranjo é que o
mesmo favorece mais as interações dos
grupos de crianças e melhor o oriente ao
redor de um foco, permitindo a elas oportunidades de escolha. Esses cantinhos
podem ser fixos ou arrumados a cada
dia, segundo a programação do professor
ou as sugestões das crianças (SME-SP.
2007, p.33-34).

E os jogos de construção são aqueles
típicos jogos com bloquinhos de madeira, que
possui estreita relação com o faz de conta
quando a criança brinca de construir sua escola, por exemplo. E que também são importantes para a experiência sensorial, estimulam
a criatividade, a autonomia, a socialização e
auxiliam no desenvolvimento do raciocínio
lógico quando o adulto organiza a aprendizagem de uma forma que a criança tenha
que classificar, seriar, sequenciar, verificar, a
relação de espaço tempo e medidas.
A riqueza de oportunidades, seja em
relação ao tempo, em relação à variedade
do espaço, a variedade de materialidades e
as interações, contribui decisivamente para o
desenvolvimento infantil.

Ao permitir a manifestação do imaginário
infantil, por meio de objetos simbólicos
dispostos intencionalmente, a função pedagógica subsidia o desenvolvimento integral da criança. Nesse sentido, qualquer
jogo empregado pela escola, desde que
respeite a natureza do ato lúdico, apresenta o caráter educativo e pode receber
também a denominação geral de jogo
educativo (KISHIMOTO, 1998, p. 23).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste estudo foi possível perceber a importância do desenvolvimento cognitivo da
criança, a partir de suas ações práticas e como esta vai construindo em cada estágio suas
conquistas inteligentes.
Através do ato de brincar, especialmente com jogos simbólicos, as crianças vão compreendendo e diferenciando aos poucos a realidade dos objetos concretos do mundo, bem como
a complexidade daquilo que é abstrato. Conceitos abstratos das emoções humanas como o
amor, a saudade, o medo, a tristeza, a alegria, a raiva e conceitos com fundamentos morais
como a hostilidade, a compaixão, a solidariedade só serão amplamente compreendidas, se
antes, isso for experimentado de modo lúdico na infância.
Enquanto me apropriar do conteúdo, um cenário com cantos e diversas possibilidades
de brincar se apresentavam em meu mundo de fantasia. Canto de construção, canto do médico, canto da casinha, uma área da leitura, área para você pintar, para desenhar. Áreas externas para o bebê e a criança brincar com as brincadeiras que ela conhece, as brincadeiras
da tradição popular, brincar com água, com terra, com areia, plantinhas, pedrinhas, brincar
de pular, cantar, dançar e outras diversas brincadeiras.
A significativa contribuição dos jogos para o desenvolvimento infantil e para a aprendizagem é evidente no processo de cognição. Uma das qualidades mais importantes dos
jogos, brinquedos e brincadeiras é a confiança que a criança tem quanto a capacidade de
encontrar soluções.
A ação de brincar é fonte de prazer e, ao mesmo tempo, de conhecimento. É pela ludicidade que a criança se prepara para a vida e adquire a cultura do meio em que vive, coopera
com seus semelhantes e convive como ser social.
Em meus fazeres docente, observo que tradição atual empobrece a vida dos bebês e
crianças expondo-os excessivamente ao uso de telas, por esse motivo, e para garantir o direito
de cidadãos brincantes que o núcleo educacional deve propiciar um brincar de qualidade, um
brincar com significados e que ofereça diversidade de experiências, diversidade de espaços,
de tempos e de materialidades, que permitam que a criança exerça protagonismo, desenvolva
autonomia, autoconhecimento, produtividade, respeito ao próximo, habilidades de convivência
e resolução de problemas, e que acima de tudo viva uma infância feliz.
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A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE HISTÓRIA NA EDUCAÇÃO

RESUMO: O objetivo deste estudo é descrever a importância do ensino fundamental para
a formação e desenvolvimento físico e psicológico dos alunos, dessa maneira é essencial à
participação do professor nesse processo como ferramenta intelectual, auxiliadora e incentivadora
na aprendizagem do aluno e sua aplicação. Entre os objetivos deste trabalho há a disciplina de
história, sendo ela de grande relevância para o aluno, através do passado, entender as ações e
fatores que influenciam o seu cotidiano. A função pedagógica da disciplina de história, aplicada
de maneira adequada, é formar e desenvolver características dos alunos, além de incentivar o
aluno a desenvolver reflexões, opiniões, senso crítico, senso coletivo e participativo, despertando
interesses e curiosidades, querendo formar sua própria história, inicialmente em seu meio de
convívio expandindo para espaços maiores. Para realizar este trabalho foram utilizados métodos
bibliográficos como pesquisas em livros, artigos, monografias, legislação e internet.

Palavras-chave: História; Educação; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

A

educação é de extrema importância para a formação do cidadão, e durante a
vida escolar, as atividades e disciplinas do ensino fundamental são uma das
primeiras fases desse processo, auxiliando no desenvolvimento físico e psicológico do aluno. É nessa fase que o aluno estará desenvolvendo suas características pessoais,
atividades e disciplinas desempenhadas na escola que devem formar e desenvolver, além do
conhecimento intelectual, o desenvolvimento de características pessoais que serão observadas ainda na vida adulta. A família deve também participar da educação do aluno, pois fazem
parte do cotidiano dos alunos diretamente, bem como são considerados exemplos a serem
seguidos. Há Leis que regulamentam a educação no Brasil com o intuito de oferecer educação de qualidade a todos, independentemente da classe social, cultural, limitações físicas
ou psicológicas, localidade, política, economia, religião, raça ou quaisquer outras diferenças
que existem. A formação, controle, execução e fiscalização do cumprimento das legislações
educacionais são de responsabilidade dos governos das esferas Federais, Estaduais e Municipais. Abrangendo todos os níveis da educação, como desde ensino nas creches até o
ensino superior, e também fatores que envolvem a educação como questões financeiras, de
planejamentos, estruturais, democráticas e de mão-de-obra.

Apesar das Leis estarem em vigor há algum tempo, elas sofrem atualizações conforme
a demanda e necessidades do sistema em geral. Conhecendo o passado, através da disciplina de História, o aluno pode entender como foram formadas e o por que são desenvolvidas
muitas ações que envolvem seu cotidiano, localidade, país e até o mundo. Através da história
entende-se como foram formadas as diversidades culturais e sociais entre os diversos tipos
de localidades e povoados. É importante destacar que a história é constantemente formada,
assim essa disciplina não transmite conhecimentos de passados distantes.

O professor de história é um auxiliador no processo de aprendizagem do aluno, transmitindo o conteúdo de maneira adequada, considerando a idade, capacidades e limitações dos
alunos, além disso, o professor deve considerar fatores externos que envolvem a aprendizagem
da disciplina de história como a cultura, localidade, a própria história, fatores sociais, políticos
e econômicos do cotidiano dos alunos, assim o aluno absorve melhor o conteúdo e desperta
interesse e curiosidades das ações de seu dia a dia, participando mais da sociedade.

O artigo 32º da LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996, p. 11) vigora que:
“O objetivo do Ensino Fundamental Brasileiro é a formação básica do cidadão”. Nesse sentido,
podemos afirmar que há legislação vigente que defende os objetivos do ensino fundamental
no Brasil, para que o mesmo tenha condições adequadas para a formação e desenvolvimento
do aluno, tornando-o cidadão.
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Câmara dos Deputados (2010, p. 03) apresenta que: Desde sua promulgação, em 20
de dezembro de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional vem redesenhando o sistema educacional brasileiro em todos os níveis: da creche, desde então incorporada
aos sistemas de ensino, às universidades, além de todas as outras modalidades de ensino,
incluindo a educação especial, profissional, indígena, no campo e ensino a distância.

A LDB dispõe sobre todos os aspectos do sistema educacional, dos princípios gerais da
educação escolar às finalidades, recursos financeiros, formação e diretrizes para a carreira dos
profissionais do setor. Toda legislação pode ser aprimorada. E a LDB tem sido constantemente
atualizada Educação em Foco, Edição nº: 08/Ano: 2016 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional é responsável por todos os níveis da educação, desde a criação a execução
das atividades de um centro educacional, sendo ele de diferentes formas, adequando-os às
necessidades e características locais, participando ativamente das questões financeiras e de
planejamento da educação em nosso país.
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O ENSINO DE HISTÓRIA NO BRASIL
Foi em 1837, durante o período regencial, que a História é implantada como
disciplina escolar da escola secundária, na
fundação do colégio Pedro II. Neste mesmo
ano nascia o Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro (IHGB), responsável por construir a
genealogia nacional, buscando uma identidade para a nação recentemente formada.
O IHGB era o local de produção da História que seria difundido nas escolas secundárias
através dos manuais didáticos. Neste momento,
a nacionalidade era a grande questão posta à
sociedade, e a elite se atribuía o direito de escolha do passado, visto como um caminho percorrido pela humanidade em direção ao progresso.
Foi do IHGB que surgiu um modelo de
História nacional feito através da hierarquização
de alguns fatos que deveriam ser os centros explicadores, em torno dos quais todo um conjunto de acontecimentos passava a ser referido. O
descobrimento do Brasil, a sua independência,
entre outros fatos são vistos como os marcos
fundadores da História do Brasil, contada a partir de 1500 anos da chegada dos europeus.
O modelo de aula a ser oferecido, nas
mais variadas disciplinas, é uma preocupação
central do professor interessado em tornar sua
própria disciplina mais interessante. No que tange ao ensino de História, muitos professores se
preocupam em romper com as aulas centradas
em sua capacidade de narrar a história.
Neste tipo de aula, a capacidade de interpretar o passado se transforma em um exercício próprio ao professor e estranho à figura
do aluno.
Segundo Kátia Abud, estas concepções
nortearam os programas e currículos escolares até período bastante recente. A História
linear, cronológica e eurocêntrica passou a
ser ensinada nas escolas secundárias como
um conhecimento pronto e acabado.

Em 1930, com a criação do Ministério
da Educação e Saúde Pública e a reforma
do ministro Francisco Campos, acentuou-se o
poder central do Estado e do controle sobre
o ensino. Constituiu-se a partir de então um
modelo para o ensino de História para todo o
país, dando ênfase ao estudo da História Geral, sendo o Brasil e a América apêndices da
civilização ocidental. Para o ensino elementar
(séries iniciais do ensino fundamental) discutia-se, neste momento, a implantação dos
chamados Estudos Sociais no currículo escolar em substituição a História e Geografia.
O processo de industrialização e urbanização no país trouxe novas questões para
o debate acadêmico na História. Alguns historiadores procuravam identificar as causas
de nosso atraso econômico, enquanto outros
apontavam para a necessidade de se buscar
conhecer a identidade nacional, integrando
as três raças formadoras do país. A História
ensinada incorporou estas discussões através
dos programas e currículos, e manuais didáticos. Difundia-se nas salas de aula a tese da
democracia racial, entendida como ausência
de preconceitos raciais e étnicos.
Ensinava-se nas escolas a ideia de um
Brasil sem preconceito racial, no qual cada
um colabora com aquilo que tem para a felicidade geral. A História não era o espaço para
discussões dos problemas brasileiros.
Durante o regime militar, a História é
definitivamente substituída pelos chamados
Estudos Sociais, a partir da lei n. 5692/71.
Os Estudos Sociais constituíram-se ao lado
da Educação Moral e Cívica em fundamentos
dos estudos históricos mesclados por temas
da Geografia. Os temas da História e Geografia foram diluídos, ganhando contornos ideológicos de um ufanismo nacionalista destinado
a justificar o projeto nacional organizado pelo
governo militar implantado no País a partir de
1964.
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A proposta metodológica tinha como
pressuposto que os estudos sobre a sociedade deveriam estar vinculados aos estágios
de desenvolvimento psicológico do aluno, devendo, pois, partir do concreto ao abstrato em
etapas sucessivas. Neste sentido, iniciava-se
o estudo do mais próximo, a comunidade ou
o bairro, indo sucessivamente ao mais distante, o município, o estado, o país e o mundo.

A HISTÓRIA NA
CONTEMPORANEIDADE
A história muda de acordo com os avanços tecnológicos, alterações na cultura, economia e política, como consequência as Leis que
regem a educação também devem ser alteradas
para acompanhar as demandas e as necessidades de aprendizagem e formação dos alunos.
De acordo com Ruiz (2008, p. 09): As
políticas educacionais, organizacionais e curriculares são portadoras de intencionalidade,
ideias, valores, atitudes e devem ser entendidas no quadro mais amplo das transformações
econômicas, políticas, culturais e geográficas
que caracterizam o mundo contemporâneo.
O mundo sofre modificações constantemente, sendo cada vez mais globalizado e
exigindo melhores qualificações e formações
para acompanhar a demanda e necessidades de toda a população. A educação é uma
ferramenta essencial para que ocorra essas
alterações, para tanto, a mesma deve também acompanhá-las para melhor educar os
alunos, mantendo sempre atualizados, desenvolvendo sensos de reflexões e críticas.
O direito de acesso à escola formal, é
garantido constitucionalmente e demonstra que
a escola é a instituição de maior expressão da
educação na sociedade, uma vez que é um
espaço onde o aluno pode relacionar-se com
seus pares, com o ambiente e com profissionais
da educação. A Constituição Federal vigora que
toda criança deve ter direito a escola, sendo ela
fundamental para desenvolver conhecimentos

e características pessoais no aluno, para que
o mesmo aprenda viver em sociedade quando
inserido sem grandes impactos e possivelmente
compreendendo os motivos das ações do cotidiano em que vive (DIAS, 2013, p.13).
Maiel (2012, p. 03) afirma que: Maiel
(2012, p. 03) afirma que:
A educação infantil vai favorecer também
outros vários fatores como a formação
intelectual, formação física, formação estética, formação ética e moral que são
elementos Educação em Foco, Edição nº:
08/Ano: 2016 28 que compõe a instrução
e fatores que oferecem o desenvolvimento
intelectual da criança à luz dos ideais que
se pretende (MAIEL, 2012, p.3).

A educação fundamental desenvolve a
mente do aluno como também o físico e a
estética, isso porque o aluno interessado no
ensino aprendizado desenvolve curiosidades
e ações para alcançar seus objetivos. O desenvolvimento intelectual faz com que o aluno
se inclua e participe da sociedade e uma maneira de chamar atenção de maneira positiva
é através de uma boa aparência estética.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(1996, p. 01) em seu artigo 1° § 2º descreve que:
“A educação escolar deverá vincular-se ao mundo
do trabalho e à prática social”. O objetivo desse artigo é promover a educação para os alunos, para
que os mesmos adquirem conhecimentos através
de exemplos enfrentados ou vistos no meio em
que vivem. Buscando melhor aprendizado e uma
educação de melhor qualidade.
Segundo com a autora Maiel (2012, p. 01):
A Educação pode significar instrução isto
é o resultado de um processo de atividades dirigidas através de interações que é o
ensino é caracterizado pelo nível de desenvolvimento intelectual e das capacidades
criadoras que leva a aquisição de um conjunto de conheci- mento científico, culturais
e sociais para a formação harmoniosa das
diferentes esferas que comportam a personalidade (MAIEL, 2012 p. 11).
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A educação é o ato de ensinar, transmitir
conhecimentos entre professores e alunos, segundo a autora a educação tem como principal
característica oferecer ao aluno o conhecimento
intelectual, ensinando os conteúdos respeitando
suas capacidades e limitações, além de suas
diversidades culturais, sociais e históricas.
Através da educação o aluno não está apenas adquirindo conhecimento mas está também
em fase de formação de características pessoais
que influenciam no comportamento e personalidade do mesmo, inclusive em toda sua vida adulta.
O comportamento de um aluno da educação fundamental é de fácil formação e desenvolvimento, porém deve-se considerar que sua formação não está completa, que a didática utilizada
não deve ser complexa sendo, assim, de fácil entendimento para eles. Ainda de acordo com a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação - LDB (1996,
p. 01) em seu artigo 2°: A educação, dever da
família e do Estado, inspirada nos princípios de
liberdade e nos ideais de solidariedade humana,
tem por finalidade o pleno desenvolvimento do
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
O desenvolvimento da criança quanto
à formação de caraterísticas pessoais e até
profissionais, envolvendo questões de caráter
intelectual, social e de cidadania não devem
ser incentivadas e promovidas apenas na escola, à família também deve fazer parte desse
processo, afinal ela está diretamente envolvida no cotidiano das crianças.
Desta maneira, e com auxílio da educação, o aluno toma consciência do seu próprio
cotidiano, querendo fazer parte do mesmo.
E a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
vigora, incentiva e fiscaliza a educação e formação do aluno dentro e fora da escola. Maiel
(2012, p. 01) descreve que: “As teorias psicogenéticas dizem que a infância é um período,
onde se verificam maiores desenvolvimentos
e mudanças significativas influenciadas pelas
interações entre o sujeito e o meio”.

Assim, pode-se afirmar que é durante a
infância que as mentes das crianças são desenvolvidas, conceitos são formados, e também é nessa época que a mente das crianças
sofre constantes mudanças e influências. Todos os fatores que envolvem o meio em que
o aluno vive influenciam no desenvolvimento
de sua mente, a família, fatores genéticos, hábitos culturais, história local, entre outros. De
acordo com Libâneo et al (2008, p. 159) o
planejamento da educação no Brasil acontece da seguinte maneira: a) A elevação global
do nível de escolaridade da população; b) A
melhoria da qualidade de ensino em todos
os níveis; c) A redução das desigualdades
sociais e regionais no tocante ao acesso à
escola pública e à permanência, com sucesso, nela; d) A democratização da gestão do
ensino público nos estabelecimentos oficiais,
obedecendo aos princípios da participação
dos profissionais da educação na elaboração
do projeto pedagógico da escola e da participação da comunidade escolar e local em
conselhos escolares e equivalentes.
Para que os objetivos sejam alcançados
é necessário primeiramente que se realize o
planejamento e controle das ações. Os autores apresentam que no caso da educação
fundamental o planejamento deve considerar
a equiparação dos níveis de ensino, para que
todos tenham educação de qualidade, dessa
maneira reduzindo as desigualdades sociais
e democratizando a maneira em que os alunos não educados, incluindo familiares e toda
a sociedade como participantes no processo
de aprendizagem do aluno. Maiel (2012, p.
03) destaca que:
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A criança precisa adquirir alguns requisitos, segundo alguns investigadores, de
dificuldades de aprendizagens, isto é, desenvolver algumas habilidades básicas
como a prontidão para aprender, percepção, esquema corporal, lateralidade,
coordenação viso motora, ritmo, análise
e síntese, visual e auditiva, memória cinestésica e linguagem oral que vão constituir os pré-requisitos, o repertório para
aprender, antes de entrar para a escola,
que lhe vão servir de base sólidas para
ultrapassar e vencer as outras etapas. Isto
é estar pronta para enfrentar a etapa seguinte da educação (MAIEL, 2012, p. 13).

Como já mencionado anteriormente, é
através da educação que o aluno adquire conhecimentos, tais conhecimentos são comparados e equivalentes ao cotidiano dos mesmos, desenvolvendo a reflexão a curiosidade
e o interesse em querer aprender.
Assim o aluno empenha -se mais em
conhecer o mundo em sua volta, desenvolvendo novas experiências. A Lei de Diretrizes
e Bases da Educação - LDB (1996, p. 08) em
seu artigo 26°, § 4º vigora sobre o ensino da
História do Brasil considerando os seguintes
fatores: “As contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena,
africana e europeia”.
A história é uma disciplina de extrema
importância para a formação e desenvolvimento dos dias atuais, através dela é possível
compreender como desenvolveram a cultura, estrutura do ambiente ou localidade, política, economia e demais diferenças sociais
da população. O estudo da história vai além
do conhecimento de determinada localidade,
atinge regiões, países e continentes inteiros,
tal fato acontece porque a cultura ou determinada ação de país pode ser transmitida a outro, através de conquistas territoriais, políticas,
econômicas ou pontos turísticos, sofrendo alterações para adequá-las às características
locais.

A IMPORTÂNCIA DE SE ENSINAR
HISTÓRIA
A disciplina de História, não por acaso,
é uma das disciplinas fundamentais na educação do Ensino Fundamental. Pereira (2013,
p. 13) defende que: “Conhecer a sua história
permite ao sujeito compreender o que acontece nesse lugar, perceber que o município é
o mundo".
Conhecer os fatos e acontecimentos
que aconteceram no passado proporciona o
aluno a entender o porquê do desenvolvimento e as características de determinado local.
O ensino da história vai além de transmitir conhecimentos de determinada localidade, ambiente em que os alunos vivem,
por exemplo, é fundamental que o mesmo
conheça a história de seu cotidiano, como
também de seu Estado, País e do mundo,
para assim compreender o porquê e como
chegamos até aqui, como se desenvolveu as
culturas, políticas, estrutura, economia, entre
outras características.
De acordo com Florescano (1997, p.
67): “[...] a função da história é dotar de identidade a diversidade de seres humanos que
formavam a tribo, o povo, a pátria ou nação”.
Sendo assim, a história apresenta como era
formada e a diversidade de cultura e cotidiano
de diversas localidades.
Para Pellegrini et al (2009, p. 14): “Os
conceitos importantes para a história são: A
política, a cultura, o trabalho, a economia e o
capitalismo”. Esses são os principais aspectos que influenciam na formação e desenvolvimento da história independentemente ela sendo de uma determinada localidade, podendo
ela ser pequena ou grande, como também de
um Estado, Nação ou do Mundo.
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Pereira (2013, p. 13) relata o porquê é
importante estudar história: O conhecimento
da história da civilização é importante porque nos fornece as bases para compreender
o nosso futuro, permite-nos o conhecimento
de como aqueles que viveram antes de nós
equacionam as grandes questões humanas.
Conhecer e entender os fatos do passado,
das ações para sobrevivência e desenvolvimento auxilia na formação e desenvolvimento
no presente e no futuro da população, isso
porque através do passado são formadas as
ações histórico-culturais da população e através delas são realizados os planejamentos
para o futuro.
Pellegrini et al (2009, p. 10) ao descreverem a disciplina de história como ciência
relatam que: “É o estudo das ações dos seres humanos no tempo e no espaço”. Assim,
essa disciplina ensina aos alunos as transformações sofridas ao longo do tempo na sociedade, os porquês aconteceram, como elas
foram desenvolvidas, e como influenciam no
processo cultural e de desenvolvimento atual
da população.
É importante destacar que cada localidade tem uma história diferenciada de outra,
variando de acordo com as condições estruturais, conflitivas, culturais, políticas e outros
aspectos que influenciam no cotidiano de determinada localidade.
Outro ponto importante destacar é que
devido a experiências do passado não podem só influenciar nas ações futuras como
também, podem ser repetidas pela sociedade ao longo dos tempos. O tempo histórico
acompanha os ritmos das transformações sociais: umas são mais rápidas e outras mais
lentas.
O tempo histórico não se confunde com
o tempo cronológico, pois a cronologia é apenas uma ferramenta usada para organizar os
fatos históricos no tempo. As mudanças que
formam a história são recorrentes as mudan-

ças sofridas na sociedade, cultura, tecnológica, econômica, política [...] essas mudanças
podem ser permanentes ou não, ou ainda sofrerem mudanças mais rápidas ou mais lentas
(PELLEGRINI, 2009, p.11).
A cronologia é uma ferramenta auxiliar
utilizada para organizar os tempos históricos,
proporcionando melhor compreensão dos
fatos, porém essa ferramenta é apenas auxiliar. Nogueira (2009, p. 19) relata que: “Na
concepção sócia histórica, o ser humano se
constitui a partir de suas relações com outros
seres humanos, por meio de uma constituição
histórica e sociocultural”.
A formação e o desenvolvimento da história estão diretamente ligados ao convívio
entre as pessoas, a maneira em que grupos
de pessoas planejam e administram seus
cotidianos e conflitos. Sujeitos históricos são
todos aqueles que, por meio de suas ações,
participam do processo histórico, seja de maneira consciente ou não.
Todos nós somos sujeitos da história
e, diariamente, interferimos nos rumos da
história. Todos nós fazemos parte de alguma
história, interferindo diretamente no rumo da
mesma, porém algumas pessoas se destacam devido à grandeza de suas ações, podendo elas ser de maneiras planejadas ou
não (PELLEGRINI, 2009, p.12).
Outras influências que se destacam na
formação e desenvolvimento da história são
as influências positivas e negativas. Exemplo
de influência positiva é uma grande descoberta tecnológica, exemplo de influência negativa
é uma tragédia que provoca vítimas. Como já
mencionado anteriormente, todos nós interferimos de algum modo na história, podendo ser na história apenas de uma localidade
pequena, ou influencia na história de grupos
maiores, nações ou na história mundial.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação desenvolve fundamental papel na formação e desenvolvimento da história,
envolvendo diversos fatores que influenciaram no futuro das nações. Neste sentido, promover
educação de qualidade é tornar as pessoas mais cidadãs, além de desenvolvimentos tecnológicos, políticos, econômicos e sociais, para isso o governo e suas esfera promovem Leis
que influenciam nos níveis e fatores que envolvem a formação e desenvolvimento de uma
educação de qualidade a todos à revelia das diversidades existentes.
Tais legislações sofrem alterações de acordo com os avanços da população como demanda entre outras necessidades de melhorias. É importante entender as ações do passado
para compreender o desenvolvimento das ações atuais e futuras, tanto de determinada localidade, nação, país, continentes e até do mundo.
O ensino fundamental torna-se imprescindível na formação intelectual e de caráter da
criança. É nessa fase que a mente da criança está em formação. Justificando a necessidade
de ensinar usando exemplos do cotidiano dos alunos, a fim de serem assimilados.
Neste sentido, os familiares também devem fazer parte da formação da educação dos
alunos por terem contatos muitos próximos, participando do cotidiano das crianças, além de
serem exemplos a serem seguidos pelos mesmos.
Assim o professor de História deve transmitir o conteúdo do passado, assimilando com
fatos conhecidos pelos alunos, incentivando os mesmos a reflexões, formação de opiniões, críticas, curiosidades e interesses de participar de tais fatos, desenvolvendo sua própria história.
Conclui-se que a disciplina de História, além de apresentar o passado para o aluno,
promove o entendimento do presente e o planejamento de ações futuras. A história envolve
sempre ações no coletivo, assim o aluno vai ter interesse em formar sua própria história, inicialmente com pessoas próximas, na sociedade, e se houver interesse, formará história em
espaços maiores tornando-o cidadão.
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A MUSICALIDADE E SUA AMPLA FORMA DE ENSINAR

RESUMO: O tema sobre a importância da musicalidade na educação infantil surgiu da necessidade
de refletir sobre a metodologia de aprendizagem na educação e da influência no desenvolvimento
integral da criança, com isso, o desenvolvimento do trabalho aprofunda o estudo da música
em sala de aula, onde professores e alunos estão envolvidos no processo de construção do
conhecimento. Com isso, o objetivo geral buscou investigar a influência da música no processo
de ensino e aprendizagem das crianças da educação infantil, analisando a sua importância no
desenvolvimento da criança. Diante desse contexto, surge o seguinte questionamento: como a
música contribui para a aprendizagem e desenvolvimento da criança na educação infantil? Para
responder a essa questão, utilizou-se uma pesquisa bibliográfica buscando recursos teóricos que
discutem temas pertinentes às questões ambientais de forma qualitativa, através de pesquisa de
artigos, sites, livros e revistas. Sendo assim, conclui-se que a musicalização pode contribuir com
a aprendizagem favorecendo o desenvolvimento cognitivo/ linguístico, psicomotor e socioafetivo
da criança, além dos benefícios que se pode obter, desde seu desempenho, motivação e atenção
nas tarefas.

Palavras-chave: Educação; Musicalidade; Ensino Integral; Lúdica.
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INTRODUÇÃO

C

onforme a Lei de Diretrizes e Bases 9394/96, 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).

A educação lúdica contribui e influencia na formação da criança, possibilitando um
crescimento sadio, um enriquecimento permanente, integrando-se ao mais alto espírito democrático enquanto investe em uma produção séria do conhecimento. A sua prática exige a
participação franca, criativa, livre, crítica, promovendo a interação social e tendo em vista o
forte compromisso de transformação e modificação do meio (ALMEIDA, 1995, p. 41).

O ensino de música tornou-se obrigatório na Educação Básica com a criação da Lei
11.769 de 2008. Pela importância que a música tem para o desenvolvimento infantil, os RCNEI de 1998 já trazem objetivos e conteúdo específicos para esse trabalho. Todavia, não há
um documento de âmbito nacional que contemple o trabalho com alunos do 1º ao 5º ano.

Além dos elementos próprios do ensino de música, este pode integrar diferentes disciplinas escolares e facilitar a construção de aprendizagens significativas pelos educandos no
contexto com o ato de brincar. Tendo em vista que a maioria dos professores da Educação
Infantil e das séries iniciais do Ensino Fundamental não possui formação para o ensino de
música, tampouco têm segurança para introduzi-lo na rotina das crianças, este artigo pretende apontar diferentes maneiras de tornar esse trabalho mais simples e produtivo. Nas séries
iniciais atuam professores generalistas, os quais devem mediar conteúdos de todas as áreas
do conhecimento, sendo a música uma dessas áreas. Entende-se que é fundamental que
esses profissionais possuam uma vivência com os aspectos musicais, além de um conhecimento básico e fundamentado dos conteúdos de música a introduzir nas suas aulas (GODOY;
FIGUEIREDO, 2006, em CAMARGO, 2009, p.5).

A música provoca diferentes sensações nas crianças. Seu caráter lúdico pode ser usado
para contextualizar os conteúdos, conferindo-lhes significado. É de suma importância interagir com o aluno de forma lúdica e dinâmica, potencializando o seu aprendizado. Segundo
Kishimoto (2002, p. 21), hoje a imagem da infância é enriquecida também, como auxílio de
concepções psicológicas e pedagógicas, que reconhecem o papel do brinquedo e brincadeiras no desenvolvimento e na construção do conhecimento infantil (KISHIMOTO, 2002, p. 21).
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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).

Escutar-se muito falar do quanto à música pode contribuir com a aprendizagem, favorecendo o desenvolvimento cognitivo/ linguístico, psicomotor e socioafetivo da criança, pois,
já que estão todos correlacionados; áreas indissociáveis formam um único ser providas de
necessidades, seja social, seja afetiva.

A proposta foi que os professores respondessem um questionário sobre a própria prática
pedagógica, sobre o que conhecem de música e que tipos de atividades costumam realizar
e com qual frequência, além de responderem sobre o desenvolvimento das crianças e no
que a música influencia. Foi a partir da coleta destes dados que o artigo foi construído. Este
artigo tem como objetivo principal traçar um perfil entre prática e teoria do uso da música
na educação infantil, assim também sobre as dificuldades e o desenvolvimento das crianças
(NOGUEIRA, 2016).

O professor, como profissional reflexivo, precisa avaliar o próprio processo de ensino
e aprendizagem em curso, tomando decisões que permitam realizar os objetivos propostos,
dentro dos limites e possibilidades da situação educativa concreta. E essas decisões dizem
respeito ao modo de ensinar, ao método, à metodologia: “Articulando meios e fins em uma
organização ao mesmo tempo espacial e temporal, os métodos pedagógicos constituem um
quadro para pensar e realizar a prática educativa” (BRU, 2008, p.7).
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MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - O
QUE É MÚSICA
De acordo com BRITO (2003, p.26) “as
definições de música expressam diferentes
concepções. Ainda hoje, consultando o Novo
Dicionário Aurélio da língua portuguesa, encontramos no verbete “música” a seguinte definição: “Arte e ciência de combinar os sons
de modo agradável ao ouvido”; e também:
“Qualquer conjunto de sons” (seguido por
parênteses onde se lê: “deprec.: musiqueta”).
O verbete funda-se numa abordagem
subjetiva, que confere valor àquilo que agrada ao ouvido. Quando define música como
“qualquer conjunto de sons”, isento de seu
resultado estético, aponta o caráter depreciativo da definição. A música tem sido definida
como a arte de combinar os sons, com melodia e harmonia, sendo também considerada
uma linguagem, por possuir signos.

Música é também melodia, ritmo, harmonia, dentre outras possibilidades de organização do material sonoro. O que importa é
estarmos sempre próximos da ideia essencial
de linguagem musical: a criação de formas
sonoras com base em som e silêncio.
Segundo MED (1996, p. 9) “A Arte,
como dizem os antigos, é a revelação do belo.
Conforme os meios de expressão, podemos
dividir as artes em:
I. ARTES VISUAIS (ou Artes Plásticas)
– cuja percepção é visual, imediata e completa, por exemplo, arquitetura, escultura, pintura,
etc. A obra, uma vez terminada, não precisa
mais de intermediário para ser percebida.
II. ARTES SONORAS – cuja percepção
é auditiva e sequencial, por exemplo, música.
A matéria prima é o som. Os sons existem
enquanto os intérpretes cantam, tocam ou
declamam.

Música é uma linguagem que organiza, intencionalmente, os signos sonoros e o
silêncio, no contínuo espaço-tempo. Há, na
música, um jogo dinâmico de relações que
simbolizam, em microestruturas sonoras, a
macroestrutura do universo.

III. ARTES COMBINADAS – por exemplo, teatro, ópera, balé, cinema, etc. A Música,
arte de combinar os sons simultânea e sucessivamente, com ordem, equilíbrio e proporção
dentro do tempo vem sendo cultivada desde
as mais remotas eras.

A linguagem musical pode ser um meio
de ampliação da percepção e da consciência,
porque permite vivenciar e conscientizar fenômenos e conceitos diversos. Falar sobre os
parâmetros do som não é falar sobre música.
As características dos sons não são, ainda, a
própria música.

Os chineses, três mil anos antes de
Cristo, já desenvolviam teorias musicais complexas como, por exemplo, o círculo das quintas. Para os gregos e romanos, a musa Euterpe tinha a atribuição especial de proteger
a música. Para os católicos, a padroeira dos
músicos é Santa Cecília, uma musicista cristã
sacrificada no ano de 232 d.C.

Mas a passagem do sonoro ao musical se dá pelo relacionamento entre sons (e
seus parâmetros) e silêncios. Música não é
melodia, ritmo ou harmonia, ainda que esses
relacionamentos estejam muito presentes na
produção musical com o qual nos relacionamos cotidianamente.

A música é uma linguagem que se traduz em formas sonoras capazes de comunicar sensações, sentimentos e pensamentos,
por meio de organização e relacionamento
expressivo entre o som e o silêncio. A música
está presente em todas as culturas nas mais
diversas situações.
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Faz parte da educação desde há muito
tempo, sendo que, já na Grécia antiga, era
considerada fundamental para a formação
dos futuros cidadãos, ao lado da Matemática
e da Filosofia. A integração entre os aspectos sensíveis, afetivos, estéticos e cognitivos,
assim como a promoção de interação e comunicação social, conferem caráter significativo à linguagem musical. É uma das formas
importantes de expressão humana, o que por
si só justifica sua presença no contexto da
educação, de um modo geral, e na Educação
Infantil particularmente (RCN, 1998 p. 45).
Para BRÉSCIA (2003, p. 15), a música
é uma linguagem universal, tendo participado
da história da humanidade desde as primeiras civilizações. Conforme dados antropológicos, as primeiras músicas seriam usadas em
rituais, como: nascimento, casamento, morte,
recuperação de doenças e fertilidade.
Com o desenvolvimento das sociedades, a música também passou a ser utilizada
em louvor a líderes, como a executada nas
procissões reais do antigo Egito e na Suméria.
Na Grécia Clássica o ensino da música
era obrigatório, e há indícios de que já havia
orquestras naquela época. Pitágoras de Samos, filósofo grego da Antigüidade, ensinava
como determinados acordes musicais e certas melodias criavam reações definidas no
organismo humano. “Pitágoras demonstrou
que a sequência correta de sons, se tocada
musicalmente num instrumento, pode mudar
padrões de comportamento e acelerar o processo de cura” (BRÉSCIA, p. 31, 2003).
Atualmente, existem diversas definições para música. Mas, de um modo geral,
ela é considerada ciência e arte, na medida
em que as relações entre os elementos musicais são relações matemáticas e físicas; a
arte manifesta-se pela escolha dos arranjos
e combinações.

Segundo WEIGEL (1988, p. 10) a música é composta basicamente por:
Som: são as vibrações audíveis e regulares de corpos elásticos, que se repetem
com a mesma velocidade, como as do pêndulo do relógio. As vibrações irregulares são
denominadas ruído. Ritmo: é o efeito que se
origina da duração de diferentes sons, longos
ou curtos. Ordem e proporção em que estão
dispostos os sons que constituem a melodia
e a harmonia.
Melodia: é a sucessão rítmica e bem
ordenada dos sons. Conjunto de sons dispostos em ordem sucessiva (concepção horizontal da música).
Harmonia: é a combinação simultânea,
melódica e harmoniosa dos sons. Conjunto de sons dispostos em ordem simultânea
(concepção vertical da música). Contraponto:
conjunto de melodias dispostas em ordem simultânea (concepção ao mesmo tempo horizontal e vertical da música), WEIGEL (1988,
p. 10).

MUSICALIDADE SOCIOCULTURAL
A música também começou a traçar
seu lugar de destaque na educação, por sua
importância na história da humanidade e por
auxiliar na formação e na preparação do indivíduo para atuar de forma consciente na
sociedade. A música vem desempenhando,
ao longo da história, um importante papel
no desenvolvimento do ser humano, seja no
aspecto religioso, seja no moral e no social,
contribuindo para a aquisição de hábitos e
valores indispensáveis ao exercício da cidadania (LOUREIRO, 2003, p.33).
Ela, bem como as outras modalidades
artísticas, reflete a cultura de um povo, em
um determinado momento histórico. Por isso,
seu ensino deve ser contextualizado para fazer sentido, trazendo à tona os costumes, os
valores e as concepções da época em que
foi produzida. Existem muitas teorias sobre a
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origem e a presença da música na cultura humana. A linguagem musical tem sido interpretada, entendida e definida de várias maneiras,
em cada época e cultura, em sintonia com o
modo de pensar, com os valores e as concepções estéticas vigentes (BRITO, 2003, p.25).
Sendo assim, podemos assegurar que
o docente que atua na educação infantil deve
pensar em uma proposta que envolva a organização de categorias para que as crianças
interajam com os adultos e outras crianças
em diversas circunstâncias, para que construam definições acerca do mundo e de si mesmas, enquanto crescem de formas diferentes
de sentir, pensar e solucionar problemas com
autonomia e cooperação.
Segundo Lima (2001, p.27), consciente
da importância da ação que realiza, possibilitando imediações de várias naturezas, o adulto passa a atender os processos da criança
com um significado que só pode ser construído tendo como referencial a criança no
período de formação em que ela está e não
no adulto feito que será. (LIMA, 2001, p. 27).
A música contribui para o enriquecimento cognitivo da criança, Pode-se dizer,
portanto que: “É nessa fase que faz sentido
aprender brincando e ensinar com o lúdico,
aproximando o conhecimento à realidade da
criança, tornando sua aprendizagem significativa” (CONRADO & SILVA, 2006, p.11).
A primeira etapa do processo de escolarização é a Educação Infantil. Este não é
um período preparatório para o ensino fundamental. A criança é sujeita na construção de
suas aprendizagens. Assim, a música pode
ser uma grande aliada do professor no processo de ensino e aprendizagem dos educandos. Todavia, há um grave problema quanto
ao seu aproveitamento no ambiente escolar,
consequência do ensino tecnicista ao qual foi
submetido o fazer artístico no século passado, ou seja, a valorização da técnica em lugar
da estética.

Constata-se uma defasagem entre o
trabalho realizado na área de Música e nas
demais áreas do conhecimento, evidenciada
pela realização de atividades de reprodução
e imitação em detrimento de atividades voltadas à criação e à elaboração musical. Nesses
contextos, a música é tratada como se fosse
um produto pronto, que se aprende a reproduzir, e não uma linguagem cujo conhecimento
se constrói (RCNEI, 1998, p.45).

POSSIBILIDADES
A musicalização com tendo objetos
sonoros como recurso pedagógico é algo
totalmente benéfico na didática, todos os
envolvidos são beneficiados, o educando é
beneficiado em seu processo educacional
que se dá de forma dinâmica e criativa, o
professor em sua prática, pois conquista a
atenção dos educandos, o que acarreta em
menos desgaste físico, dinamiza o ambiente
educacional de maneira que todos são beneficiados.
Muitos especialistas em voz recomendam o não abuso dela, mas como isso se dá
em um ambiente escolar em que os educandos estão sempre no auge da euforia e usam
os gritos para demonstrar isso?
Daí entram os objetos sonoros em benefício da didática que podem ser usados para
despertar atenção dos alunos, em aula, seja
para explicar um conteúdo, uma atividade. O
educador físico usa um apito para chamar
a atenção do educando, mas há de salientar que o apito é utilizado em uma quadra
de esportes, que é um ambiente amplo com
aberturas, se utilizarmos este mesmo objeto
sonoro em um ambiente menor e fechado,
como uma sala de aula, por exemplo, o barulho será agressivo podendo até causar danos
aos ouvidos, dependendo da frequência de
uso, a ABNT recomenda que em ambiente
escolar o barulho não deve ultrapassar de
50 dB.
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O que desperta a atenção é o impacto
que o apito causa sendo assim em um ambiente menor indica-se usar o que se tem em
mãos como: um sino pequeno ou um lápis
batendo em um copo, uma régua batendo em
uma tesoura, são exemplos de sonoridades,
por meio de objetos que se produzidos de
forma harmoniosa/melódica aos poucos as
crianças vão percebendo qual o intuito desta
musicalização.
Sobre isso Cascarelli (2012, p.6) diz
que “percepção sonora desperta a atenção
para as intenções músicas” e quando se bate
um objeto sobre a mesa sem de qualquer
maneira pode ser agressivo tanto aos ouvidos
quanto em atitude educacional o que se produz é uma poluição sonora, fato que deve se
ter atenção devido aos seus malefícios que só
descumprem o seu auxílio educacional como
o Cascarelli (2012) cita perda de audição,
agressividade, perda de atenção, dores de
cabeça, queda de rendimento escolar, ou seja
se mau utilizados, ou objetos sonoros podem
se tornar vilões da educação e não aliados.
A musicalização com objetos sonoros
deve ser incorporada na educação de maneira séria focalizando um objetivo claro, para
que ela não adquira um caráter recreativo
apenas, e perca o foco, despertando um desinteresse por parte do educando, deve-se ir
trocando e experimentando os objetos sonoros sempre com calma a fim de se verificar
a sua eficácia na musicalização, para que o
uso seja eficaz e não torne desinteressante e
quem sabe até mesmo um vilão da didática.
Musicalizações bem executadas, pelo
professor, podem servir para despertar o interesse e curiosidade dos educandos, de repente procurar na grande mídia artistas que
realizam trabalhos com objetos sonoros pode
ser um caminho para despertar esse interesse, dentre os grupos que realizam trabalhos
assim temos: Patubatê, Barbatuques, Naná
Vasconcelos, Mutantes dentre outros.

Um trabalho bem desenvolvido com
musicalização abre caminhos, também, para
o entendimento social do indivíduo, pois toda
esta questão envolvendo a sonoridade está
inteiramente ligada à realidade, quando você
trabalha a concentração você começa a refletir, o que se vivencia na política, religião, questões ambientais entre outros, desta maneira
ele torna-se capaz de ser um agente transformador de valores isso é um dos objetivos
expressos em (BRASIL, 1996).
MUSICALIDADE E SUAS ETAPAS
Para Bréscia (2003, p. 41): “A investigação científica dos aspectos e processos
psicológicos ligados à música é tão antiga
quanto às origens da psicologia como ciência”.
Dessa forma percebe-se que, a música
não pode ser tratada apenas como elemento
recreativo, há muito que se explorar de suas
propriedades. Ela, bem como as outras modalidades artísticas, reflete a cultura de um
povo, em um determinado momento histórico.
Por isso, seu ensino deve ser contextualizado para fazer sentido, trazendo à tona
os costumes, os valores e as concepções da
época em que foi produzida.
Existem muitas teorias sobre a origem
e a presença da música na cultura humana.
A linguagem musical tem sido interpretada,
entendida e definida de várias maneiras, em
cada época e cultura, em sintonia com o
modo de pensar, com os valores e as concepções estéticas vigentes (BRITO, 2003, p.25).
Weigel (1988, p. 10), apresenta que a
formação da música se dá, basicamente, por:
Sons – são as vibrações audíveis e regulares
de corpos elásticos, que se repetem com a
mesma velocidade, como as do pêndulo do
relógio.
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As vibrações irregulares são denominadas ruído:
• Ritmo – é o efeito que se origina da
duração de diferentes sons, longos ou curtos;
• Melodia – é a sucessão rítmica e bem
ordenada dos sons, e
• Harmonia – é a combinação simultânea, melódica e harmoniosa dos sons.
Segundo Lima (2001, p.27), consciente
da importância da ação que realiza, possibilitando imediações de várias naturezas, o adulto passa a atender os processos da criança
com um significado que só pode ser construído tendo como referencial a criança no
período de formação em que ela está e não
no adulto feito que será (LIMA, 2001, p. 27).

A MÚSICA COMO CONTRIBUIÇÃO
INTEGRAL PARA O
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA
A Educação Musical é responsável por
uma contribuição importante e significativa
com o processo integral do desenvolvimento
humano. A música influencia positivamente o
homem, externamente (no que se refere ao
âmbito social e cultural) e, internamente (na
medida em que se relaciona com as suas estruturas psicofísicas). Ela também pode favorecer o desenvolvimento emocional, a conscientização de si mesmo, o despertar das emoções
e favorecer a integração social e emocional.
É sabido que a experiência musical tem
a propriedade de estimular nossa percepção
e imaginação com tal profundidade que, em
situações clínicas nas quais a comunicação
verbal muitas vezes falha, a música consegue
sucesso (GONÇALVES, 2006).
A importância de estimular a interação
social por meio de diversas atividades que
envolvam músicas é um bom relacionamento
social que possibilita o educando a se envolver com outras pessoas, se afastando de um
possível isolamento.

A coordenação psicomotora pode ser
estimulada por meio de atividades que envolvam movimento associado à diversidade musical. Desenvolvimento da linguagem e capacidade auditiva, intelectual e desenvolvimento
da memória podem ser estimulados por meio
de atividades musicais tais como trava-línguas,
cantigas de roda, parlendas e pequenas canções. É possível promover o desenvolvimento
físico, intelectual e afetivo da criança com necessidades especiais, através de um programa
de educação bem planejado e estruturado:
As crianças quando passam por uma experiência mais diversificada na infância, incluindo sua expressão por modalidades artísticas
- música, dança, expressão cênica, linguagens
visuais – certamente terão uma possibilidade
de formação integral e integradora, pois estas
linguagens são formas de expressão e desenvolvimento do homem individualmente e no
seu grupo social (GONÇALVES, 2006).
Contudo, é de suma importância realizar estímulos com as crianças para que as
mesmas aprendam a fazer suas próprias descobertas, sendo de responsabilidade do educador, o enriquecimento do repertório musical
das crianças através de meios a serem explorados, observando e planejando atividades
que envolvam músicas de povos diferentes,
de distintas formas, épocas e compositores
(GONÇALVES, 2006).
As atividades de musicalização servem
como estímulo a realização e o controle de
movimentos específicos, contribuem na organização do pensamento, e as atividades em
grupo favorecem a cooperação e a comunicação. Além disso, a criança fica envolvida
numa atividade cujo objetivo é ela mesma,
onde o importante é o fazer, participar, não
existe cobrança de rendimento, sua forma de
expressão é respeitada, sua ação é valorizada, e através do sentimento de realização
ela desenvolve a autoestima (GONÇALVES,
2006):
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Crianças mentalmente deficientes e autistas geralmente reagem à música, quando
tudo o mais falhou. A música é um veículo
expressivo para o alívio da tensão emocional,
superando dificuldades de fala e de linguagem. A terapia musical foi usada para melhorar a coordenação motora nos casos de paralisia cerebral e distrofia muscular. Também
é usada para ensinar controle de respiração e
da dicção nos casos em que existe distúrbio
da fala (SADIE apud BRÉSCIA, 2003, p. 50).
Para Bréscia (2003) a musicalização é
um processo de construção do conhecimento, que tem como objetivo despertar e desenvolver o gosto musical, favorecendo o desenvolvimento da sensibilidade, criatividade,
senso rítmico, do prazer de ouvir música, da
imaginação, memória, concentração, atenção,
autodisciplina, do respeito ao próximo, da socialização e afetividade, também contribuindo
para uma efetiva consciência corporal e de
movimentação.
Para tanto, no que concerne a música e
musicalização, há uma importância significativa para a inclusão, não somente dos alunos
com necessidades educativas especiais, mas
para todo tipo de necessidade de inclusão,
visto que é na escola inclusiva que as crianças adquirem a vivência com a música e têm
a oportunidade de canalizá-la de várias maneiras, criando um imenso grau de motivação
para a aquisição de novos conhecimentos e,
principalmente, de conhecimentos musicais
(BRÉSCIA, 2003).
Além de transmitir herança cultural, a
música também é criativa e auto expressiva,
permitindo a expressão de pensamentos e
sentimentos, sejam os quais forem. Beineke
apud Chiarelli (2010) afirma que:

o professor deve procurar conhecer todos
os tipos de músicas envolvidas no meio
social dos alunos, bem como as representações utilizadas por eles, observando
os objetivos da educação para a compreensão da cultura musical e buscando encontrar a ideia-chave que sirva para que
os alunos estabeleçam correspondência
com outros conhecimentos e com sua
própria vida (BEINEKE, 2001).

Gainza (1988), ainda procurou afirmar
em seus estudos, que desenvolver atividades
musicais na escola pode ter objetivos preventivos nos aspectos:
Físico – ao oferecer atividades capazes
de promover o alívio de tensões devido à instabilidade emocional e fadiga.
Psíquico – ao promover processos de
expressão, comunicação e descarga emocional através do estímulo musical e sonoro.
Mental – ao proporcionar situações que
possam contribuir para estimular e desenvolver o sentido da ordem, harmonia, organização e compreensão.
É interessante ressaltar também, pensando em educação inclusiva no âmbito social que: Garantiu-se, a partir da Constituição
Brasileira de 1988, às pessoas com necessidades especiais, o direito à educação e o
direito de ser recebida nas escolas regulares
junto com os demais alunos.
O que levou a sociedade brasileira a
assumir compromissos, que legitimou estes
direitos em legislações apropriadas, como a
Resolução nº 2 CEB/CNE de 2001, que estabelece a Educação Especial na Educação
Básica (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2002).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dado o exposto, concluo esse artigo apresentando a importância da musicalidade na inclusão
social, ressaltando como base princípios básicos de uma sociedade que ressalta as potencialidades
dos indivíduos.
De acordo com esse aspecto, é imprescindível que a música, aqui ratificada além de suas
propriedades que estão intrínsecas a todo gênero musical, seja idealizada e trabalhada como um
universo que mescla expressão de sentimentos, ideias, valores culturais e facilita a comunicação do
sujeito consigo mesmo e com o meio em que vive.
Os professores devem ser mediadores deste processo e devem incentivar o uso desta ferramenta em sala de aula que promove inúmeros benefícios à aprendizagem do educando, inclusive
para aqueles que possuem certa dificuldade e para a inclusão, pois a música ultrapassa todas as
barreiras e mesmo aquele que não pode ouvir seus sons tem a possibilidade de sentir suas vibrações
e deste modo, todos interagem no espaço escolar.
Visto que, na Educação Infantil, a criança se encontra em um processo de ensino-aprendizagem que a coloca em contato com os colegas e a professora, além de vários adultos de seu convívio
escolar, surge a necessidade intrínseca de comunicação, sendo que este mesmo processo pode
ocorrer mais facilmente através da utilização da Música, que, com seu caráter lúdico, constitui-se
como elemento viabilizador da socialização e também estimulante da expressividade e comunicação
das crianças.
As atividades que buscam valorizar a linguagem musical e que destacam sua autonomia, valor expressivo e cultural (jogos de improvisação, interpretação e composição), permitem um amplo
desenvolvimento à criança na Educação Infantil. As crianças aprendem a perceber, a sentir e a ouvir,
deixando-se guiar pela sensibilidade, pela imaginação e pela sensação que a música lhes sugere
e comunica.
Podemos observar portanto, que a Música constitui-se como um rico recurso através do qual
o professor pode viabilizar a socialização entre as crianças de um grupo, permitindo que se comuniquem de forma natural e prazerosa, demonstrando seus sentimentos com segurança e sentindo-se
cada vez mais parte deste grupo, no qual possam opinar e se expressar com desenvoltura, sendo que
até mesmo as crianças mais tímidas podem se sentir membros de uma turma e, como integrantes
ativos, dela participar em todas as ocasiões, facilitando, assim, a interação entre as crianças, assim
como podemos observar em toda a pesquisa teórica e bibliografia consultada no presente estudo.
Constatou-se, também, que a musicalização pode contribuir com a aprendizagem favorecendo
o desenvolvimento cognitivo/ linguístico, psicomotor e socioafetivo da criança, além dos benefícios
que se pode obter, desde seu desempenho, motivação e atenção nas tarefas. Sendo assim, os
aprendizados no que diz respeito à musicalização deverão ter seu desenvolvimento em instituições
de educação infantil como conceitos relacionados a construção, organizados em um processo integrado e contínuo de modo que seja desenvolvido pelas crianças, além da capacidade de explorar e
identificar os elementos que formam a música, no intuito de se expressarem, ampliarem e interagirem
os conhecimentos adquiridos sobre o mundo.
Os resultados apresentados poderão ser utilizados como norteadores de ações que venham
contribuir para a conscientização da necessidade de mudanças na formação de professores para
elevar a música na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, no sentido de que esta é uma realidade a ser construída por meio de políticas públicas de educação e práticas pedagógicas
eficazes, preocupadas sempre com a sociedade. Conclui-se, portanto, que o desenvolvimento
do trabalho aprofunda o estudo da música em sala de aula, onde professores e alunos estão
envolvidos no processo de construção do conhecimento, além disso, ficou claro que a música
pode ampliar a capacidade de expressão e reflexão da criança.
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PARQUES SONOROS E MUSICALIZAÇÃO INFANTIL: UMA PROPOSTA
DE APRENDIZAGEM AUTÔNOMA COM CRIANÇAS DE CRECHE
RESUMO: Este estudo partiu da premissa que a música é basilar na existência das crianças,
sendo fundamental para a formação de seres humanos mais reflexivos, sensíveis e críticos.
Tem-se por objetivo apresentar ao (a) leitor (a) o que é a musicalização infantil e como - com a
utilização de Parques Sonoros - ela pode ocorrer de maneira autônoma com crianças pequenas
que frequentam o ambiente de creche. Importante salientar que o termo: Parques Sonoros advém
de um programa de formação docente continuada do Município de São Paulo que visa levar às
instituições escolares capacitação para a implementação dos parques. Notório destacar que
esta é uma pesquisa de levantamento bibliográfico que conta com aportes teóricos que vão
desde a análise de documentos legais até a apreciação de autores(as), tais como: Maria Cristina
Albino Galera, Teca Alencar de Brito, Maura Penna, Murray Schafer, Judith Akoschky, dentre
outros(as). Espera-se que o(a) leitor(a) tenha aproximação com esta temática agradabilíssima de
ser trabalhada com os(as) pequenos(as) e que venham a compreender que não é necessário ser
musicista para mediar situações de aprendizagens musicais.

Palavras-chave: Parque Sonoro; Musicalização Infantil; Aprendizado Autônomo.
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INTRODUÇÃO

E

ste estudo apresenta o que é a musicalização infantil e qual a sua importância
para o desenvolvimento da criança pequena. Tem como artifício o uso/elaboração/
construção de Parques Sonoros a fim de a criança ter autonomia para explorar os
materiais, gerar hipóteses sonoras e criar seus repertórios musicais.

Segundo Galera (2019) a musicalização traz uma rica experiência quanto ao entendimento sonoro entre as crianças, bem como entre estas e os(as) adultos(as), de modo a
promover suas emoções, expressões e pensamentos através da linguagem musical. Para a
autora, neste processo, a música auxiliará a criança a “[...] experienciar os sons, dominá-los à
sua maneira e articulá-los com o contexto histórico, cultural e social em que está inserida, sem
o intento de haver o aprendizado em iniciação musical (teoria musical) ou manuseio técnico
de um instrumento [...]” (ibid., p. 33), pois, na musicalização, o propósito é o de trabalhar,
especialmente, a paisagem sonora, além da criatividade e da sensibilidade.

Vê-se como importante trazer este tema para o debate, pois, o que usualmente se observa nas instituições escolares não é o trabalho com musicalização e sim o trabalho com
o controle dos corpos por meio da música, com cantigas que designam quando e onde a
criança deve ir, fazer ou ficar, por exemplo: músicas para se deslocar de um espaço a outro,
músicas para guardar materiais, para ficar contido/sentado e/ou para se dirigir à um local a
fim de se alimentar (trocar de ambientes na Unidade Educacional – U.E – como já aludido,
mas é notório reafirmar, pois é usual em creches ). Ou então são cantadas músicas de um
repertório dito infantil que não agregam conhecimento aos(às) pequenos(as) pelo fato de
eles(as) não estarem sendo desafiados a criarem!
Muitas instituições escolares trabalham, como comenta Fucks (1991), com um conjunto de “musiquinhas de comando” que desempenham a função de camuflar o seu poder, uma vez que ao
cantar, a criança não percebe estar sendo mandada a cumprir ordens. É como se a escola, por
meio dessa “infantilização do seu discurso”, almeja se atenuar seu peso institucional. Esta prática,
de fato, não concebe a música como linguagem, empregando-a, tão somente, como ferramenta
de poder. Logo, está distante de um processo de musicalização baseado na produção musical,
em que a criação, a imaginação e a invenção são os combustíveis da exploração sonora e reflexiva como forma de ampliação do repertório histórico-cultural da criança (GALERA, 2019, p. 34).

Portanto, o que se nota é uma desconexão entre o trabalho realizado na área da Música e nas demais áreas da ciência, confirmado pelo exercício de atividades de reprodução e
imitação, lesionando aquelas destinadas à criação e à elaboração musical. Nestes casos, a
música é acometida como se equivalesse a um “[...] produto pronto, que se aprende a reproduzir, e não uma linguagem cujo conhecimento se constrói” (BRASIL, 1998a, p. 47).
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Importante aclarar que com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN
– Lei nº 9.394 (BRASIL, 1996), em seu Art. 26, o ensino de artes passou a ser descrito como
“[...] componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma que
promova desenvolvimento cultural dos alunos”. Deste modo a música, sendo uma linguagem
artística, teve seu ensino obrigatório com tal lei, além do mais, tal obrigatoriedade teve sua
requisição concluída com a Lei nº 11.769, confirmada em 18 de agosto de 2008 (BRASIL,
2008). Por conseguinte, observa-se um desafio para as escolas de elaborar um trabalho
sistêmico com a música.

Outro documento que defende o trabalho musical nas escolas é as Diretrizes Curriculares
Nacionais para Educação Infantil - DCNEI (BRASIL, 2010), que elege como emprego do(a)
professor(a) fornecer o “[...] relacionamento e a interação das crianças com diversificadas
manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia
e literatura” (ibid., p. 26).

Este estudo conta com a seguinte construção dialética/organizacional: o capítulo “O protagonismo infantil e o auto aprendizado musical” traz para o debate autores(as) que apontam
como as crianças aprendem, tal se viu como necessário aclarar para o(a) leitor(a) compreender
que a criança é autônoma na elaboração de seus conhecimentos, logo, também é capaz de
construir suas culturas infantis com relação à música.

Já o capítulo “Musicalização Infantil” abarca alguns conceitos básicos sobre música e
esclarece o que de fato é a musicalização infantil. O capítulo “Parques Sonoros” traz uma apreciação sobre o que são os parques de acordo com o Projeto de Formação Docente Continuada
no Município de São Paulo e com base na análise do trabalho de Galera (2019) e por último
há as Considerações Finais cujo nome já traduz que contará com uma breve dissertação sobre
os principais conteúdos deste estudo e quais foram as conclusões adquiridas com o mesmo.

Espera-se que o(a) leitor(a) compreenda, ao findar sua leitura, que o trabalho com musicalização só é imaginável através do lúdico e da interação entre as crianças, da criatividade
e da sensibilidade, além da consideração da criança como protagonista em seu processo de
aprendizagem. E que tudo isso ocorre por meio do ato de brincar!
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O PROTAGONISMO INFANTIL E O
AUTOAPRENDIZADO MUSICAL
As crianças, desde que nascem, comunicam e leem o mundo por meio de suas múltiplas linguagens, e é nessa conjuntura que
produzem as suas culturas infantis. Para Silva
(2017), as culturas infantis surgem na mesma
medida que “[...] as crianças interagem com
seus pares atribuindo sentido ao mundo em
que vivem, portanto, refere-se a um processo dinâmico, produzido e partilhado entre as
crianças ao participarem no coletivo de uma
experiência social.” (Ibid., p. 90).
Mas, por que falar disso? Pois o processo de elaboração das culturas infantis é
o modo como de fato as crianças aprendem
e tal tem tudo a ver com a musicalização.
Entretanto, o que as crianças precisam para
elaborar suas culturas infantis?
Elas necessitam dos(as) professores(as) a fim de viabilizarem espaços, tempos e materiais para que haja exploração, por
parte dos(as) pequenos(as), mas, como isso
se daria na música? A partir da intencionalidade docente de disponibilizar espaços como,
por exemplo: a sala de referência ou ateliê,
de organizar materiais como, por exemplo:
sucatas envolvendo metais, plásticos, grãos,
suportes (garrafas pet de diferentes tamanhos
e formas, colheres etc.) e tempo adequado
para a exploração dos materiais. Logo, com
a intencionalidade docente é possível que as
crianças criem suas culturas musicais infantis,
[...] um papel fundamental do(a) educador(a) é o de organizar contextos para as
experiências das crianças. A organização
do tempo, espaço e materiais, segundo o
RCNEI, institui-se como ferramenta essencial para a prática educativa com crianças
pequenas. Por conseguinte, cada trabalho
efetivado com os(as) meninos(as) deve
ser planejado com antecedência, como,
por exemplo, “[...] a forma mais adequada
de organizar o mobiliário dentro da sala,
assim como introduzir materiais específi-

cos para a montagem de ambientes novos, ligados aos projetos em curso [...].”
(BRASIL, 1998, p. 58) Gandini e Edwards
(1995) apontam o espaço como um elemento essencial da abordagem educacional. Para estas autoras, ao se observar
os espaços de qualquer instituição destinada às crianças pequenas, é possível
conhecer qual a concepção educacional
adotada, pois “[...] todos nós tendemos a
perceber o ambiente e a ‘ler’ suas mensagens ou significados com base em nossas próprias ideias [...]” (p. 137- 138).
Em Reggio Emília, por exemplo, o trabalho pedagógico enfatiza a autonomia e o
protagonismo infantil, e gira em torno dos
ateliês [...] (GALERA, 2019, p. 42).

Portanto, a interação da criança que
torna viável a existência de criação sonora
e musical está atrelada ao fato de a mesma
interagir não somente com outra(s) criança(s)
e/ou com outros(as) adultos(as), mas, principalmente no caso da iniciação musical (que
nada mais é que o processo de musicalização
infantil), de a criança interagir assiduamente
com objetos que produzam sons, como nos
exemplos acima, consequentemente, quanto
maior a variação de materiais para o manuseio, maiores serão os arranjos sonoros inventados!
Portanto, o RCNEI (1998a, p. 68) alude que, a estruturação do espaço e o modo
com a qual os materiais estão organizados
desponta que, a acomodação e a qualidade destes são subsídios imperiosos para um
projeto educativo que priorize o protagonismo
infantil, como é o caso do processo de musicalização.
Nota-se que aqui se usa o termo processo e não ensino, pois na infância não se
ensina, se observa e se conclui o que (espaços, tempos e materiais) as crianças estão
precisando explorar para terem suas necessidades educacionais atendidas, elas, crianças,
são as criadoras de seus conhecimentos, e
nada mais!
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Dessa maneira, instrumentos sonoros,
brinquedos, mobiliários e demais materiais,
não “[...] precisam ser considerados como
meios inativos, mas sim, como elementos ativos no processo educacional, que conjectura
a concepção de educação adotada pela instituição de educação” (GALERA, 2019, p. 43).
Nota-se, então, de acordo com o mesmo documento, que a melhoria da ação educativa
depende, além de tudo, desse compromisso
dos(as) docentes ao organizarem um ambiente em que as crianças possam aprender de
maneira ativa, na interação com outras crianças, com os(as) adultos(as) e com diferentes
materiais.

Portanto, pode-se encerrar este capítulo
compreendendo que: 1) a criança aprende
brincando, 2) o auto aprendizado infantil ocorre por meio da brincadeira, 3) a intencionalidade docente está em preparar espaços, tempos e materiais para que a brincadeira ocorra
de modo eficaz para o auto aprendizado, ou
seja, para a elaboração das culturas infantis.
Logo, para que este percurso didático seja
contemplado no processo de musicalização
infantil é necessário transpô-lo para o universo da música, ou seja, temática que será mais
bem explanada na sequência, porém aqui se
adianta que é necessário viabilizar às crianças materiais sonoros de qualidade.

Importante salientar que as crianças
aprendem brincando, logo, se musicalizar
brincando, portanto:

MUSICALIZAÇÃO INFANTIL

As crianças, em suas culturas infantis, recompõem a cultura material e simbólica
de uma sociedade. Elas fazem sua releitura do mundo: lêem o mundo adicionando
novos elementos geracionais, recriando-o
e reinventando-o. O espaço privilegiado
para a interpretação e produção da cultura
infantil são as brincadeiras, que ocorrem
no convívio e nas interações entre pares,
meninos e meninas, de idade aproximada
e na vivência de situações – reais e imaginárias – que proporcionam o encontro
entre as culturas adultas – familiares, midiáticas, políticas, étnicas, de gênero, de
religião – e as novas culturas infantis. No
encontro entre gerações e também entre
os participantes de uma mesma geração,
a necessidade de brincar, de repetir aquilo que nos parece a mesma brincadeira
todo o dia, é um grande esforço de inventar o tempo, a memória e a história
(RICHTER; BARBOSA, 2010, p. 93).

A pergunta que não deve calar, mas o
que de fato é musicalização infantil? Necessário
aclarar de antemão que, de acordo com Galera
(2019), as palavras que terminam com o sufixo
“ção” estão vinculadas ao sentido de ação e/
ou ao resultado desta ação. Portanto, musicalização nada mais é que a ação de se musicar.
Ainda neste sentido e, de acordo com
Penna (1990, p. 19), a musicalização é o “[...]
ato ou processo de musicalizar''. Musicalizar(-se): tornar(-se) sensível à música, de modo
que, internamente, a pessoa reaja, mova-se
com ela”. A autora adiciona:
[...] o “ser sensível à música” não é uma
questão mística ou de empatia, não se refere a uma sensibilidade dada, por razão
de vontade individual ou de dom inato,
mas sim a uma sensibilidade adquirida,
construída num processo – muitas vezes
não-consciente – em que as potencialidades de cada indivíduo (sua capacidade
de descriminação auditiva, sua emotividade etc.) são trabalhadas e preparadas
de modo a reagir ao estímulo musical. Se
o educador acreditar que a questão da
sensibilidade é dada ou não de berço, ou
que, em termos de música, “não há nada
para entender, basta escutar”, então tornará inútil o seu próprio trabalho (PENNA,
1990, p. 20-21).
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Penna (1990) alude que a musicalização está conexa ao desenvolvimento da musicalidade e que está, por conseguinte, ocorre
através do desenvolvimento da sensibilidade
musical e sua expressão, significando que
esta sensibilidade não é inata, mas sim edificada por meio de um processo sócio-histórico, a partir da interação que o indivíduo
constitui com pessoas e instituições (familiares, escolares etc.).
Indo ao encontro de Penna (1990), Joly
(2003) assinala que o termo musicalização
supera a compreensão do ensinar leitura
musical e escrita, pois dizer que “[...] uma
pessoa é musicalizada [...] significa dizer que
ela possui sensibilidade para os fenômenos
musicais e sabe expressar-se por meio da
música cantando, assobiando ou tocando um
instrumento [...]” (p. 116).
Portanto conclui-se que o termo musicalização é uma ação de se sensibilizar à música e o termo infantil designa que o público a
ser atendido são as crianças. Nota-se, assim,
que se há um público a parte a ser designado, requer refletir que todas as faixas etárias
podem ser contempladas, deste modo, há
musicalização de jovens, adultos e idosos.
Mas no caso da música na infância, de acordo com Brito (1998), ocorre com atividades
musicais lúdicas, ou seja:
O termo “musicalização infantil” adquire
então uma conotação específica, caracterizando o processo de educação musical
por meio de atividades lúdicas, em que
as notações básicas de ritmo, melodia,
compasso, métrica, som, tonalidade, leitura e escrita musicais são apresentadas
à criança por meio de canções, jogos, pequenas danças, exercícios de movimento,
relaxamento e prática em pequenos conjuntos instrumentais (ibid., p. 53).

Pode-se concluir, desta maneira, assim
como elucida Bréscia (apud CATÃO, 2011. p.
56) que a musicalização é um processo de
edificação do conhecimento, que tem como
alvo despertar o gosto musical, beneficiando
o aumento da criatividade, da sensibilidade,
do prazer de ouvir música, do senso rítmico,
da memória, da imaginação, da concentração, da autodisciplina, da atenção, do respeito ao próximo, da afetividade e socialização.
Além de contribuir para uma eficaz consciência corporal e de movimentação.
Ao pensar sobre a musicalização infantil determinada questão se faz presente,
afinal: como o(a) docente da infância deve
trabalhar com esta temática com crianças pequenininhas? Na verdade, pode-se utilizar de
algumas estratégias anteriores para viabilizar
o aguçar da sensibilidade musical dos(as)
pequenos(as), ensinando, com brincadeiras,
às crianças diferenciarem, inicialmente, a diferença de ouvir e escutar, bem como o uso
da apreciação da paisagem sonora. Calma,
sabe-se que estes termos são novos, mas
serão melhor explicados mais adiante.
Galera (2019) alude que ao tratar da
prática do processo de musicalização, faz-se
imperioso que o(a) docente procure o aprofundamento da compreensão do escutar, pois,
para a autora “[...] a experiência da escuta
é diferente da experiência de simplesmente
ouvir. A escuta requer um tipo de atenção e
concentração específica que ocorre por meio
de uma variedade de experiências vivenciadas” (Ibid., p. 83).
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Tugny (2015), ao citar o filósofo francês
Jean-Luc Nancy, refere que:
A diferenciação dos termos ouvir, entender e escutar na língua portuguesa não
corresponde à diferenciação entre ouvir,
entender, e ecouter da língua francesa.
Aqui estamos diante de uma ambiguidade explorada pelo filósofo carregada
pela palavra entendre, que comporta ao
mesmo tempo o ouvir – em uma escuta
passiva – e o compreender, unindo no
português os termos ouvir-entender (uma
escuta passiva e outra que carrega em si
uma verdade, uma compreensão). O ato
de escutar, por sua vez, carrega em si a
tensão do órgão do sentido, o desejo, a
direção a outrem. A escuta foi então sempre o revés, o outro lado da nossa forma
de pensar, entender, fazer ciência, julgar,
conhecer e reconhecer (Ibid., p. 22).

Escutar, deste modo, vai além da aptidão auditiva de cada sujeito, sugere em abertura de mundo, em disponibilidade constante de entender este mesmo mundo, obra da
curiosidade e do desejo de desvelá-lo. Portanto, é necessário que o(a) professor(a) internalize que o mundo é musical e está cercado
de ritmos, em que o som se faz presente nos
animais, nas máquinas, nas pessoas, no campo, na cidade, sendo audível na chuva, no
vento, nos sons do mar e através de incontáveis outras formas, lugares, meios e materiais.
Isso nada mais é que a paisagem sonora dos
lugares, pessoas e ambientes. Nesse aspecto, o conceito de “Paisagem Sonora” criado
pelo compositor e educador Murray Schafer,
em meados de 1970, é apropriado para o
trabalho com as crianças pequenininhas.

Para o autor, “[...] a paisagem sonora
é sinônimo de estar receptivo à acústica dos
lugares e só se consegue perceber esta acústica ao estipular um trajeto a ser percorrido e
atentar aos sons que os envolvem [...]” (GALERA, 2019, p. 85), como por exemplo, ao
atravessar “[...] uma floresta densa. Outro rio
perdido na neblina. Tecedores de cestos estão indo para casa com seus carros (a roda)
[...]. Antes de dormir, muita coisa ainda vai
passar pela memória, pois, mesmo uma viagem curta como esta, é cheia de impressões”
(SCHAFER, 1991, p. 93).
Após essa teoria introdutória sobre a
importância da musicalização, seu conceito,
bem como a relação da definição e diferenciação entre ouvir e escutar, além da importância da paisagem sonora, ou seja, escutar
os sons do ambiente, tecer-se-á brevemente
sobre alguns quesitos musicais como: o que
é música?
Segundo Clifton, traduzida por Freitas
(1997, p. 24) "Música é um arranjamento ordenado de sons e silêncios [...] é a realização
da possibilidade de qualquer som apresentar
a algum ser humano um sentido que ele experimenta em seu corpo”.
Já para Moraes (1991), música é um
jeito característico de pensar e sentir o mundo, pelo fato de ser possível contemplar e
compreender música não somente através do
que é tido como convencional e pré-estabelecido tal pela cultura e hábitos/costumes de
um determinado local em que há a invenção
de linguagens que surgem de diversos modos de: ouvir, ver, entender/apreender e de,
musicalmente, transfigurar.
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Indo ao encontro deste pensamento,
Galera (2019) alude ainda que quando há
um ordenamento entre sons e silêncio, tal é
considerado como música ao(a) ouvinte de
acordo com o capital cultural já adquirido
pelo(a) indivíduo(a), ou seja é “[...] o sujeito ouvinte e criador, ao experienciar os sons
por meio de sua escuta singular (percepção,
interpretação, julgamento e sentimento), que
irá avaliar se tais sons são ou não de cunho
musical, a partir do capital cultural adquirido
ao longo de sua vida (Ibid., p. 58)

PARQUES SONOROS
Mas, o que de fato é um Parque Sonoro? A fim de responder está questão, narrar-se-á a seguir quanto ao que traz o documento oficial do programa, São Paulo (2016),
denominado: “Parques sonoros da educação
infantil paulistana”, articulando a proposta de
autoaprendizado sonoro musical por parque
dos(as) pequenos(as) com a proposta da elaboração do parque.
Já como “fechamento” desta ideia temática dos parques, será apresentado ao(a)
leitor(a), a proposta de trabalho da pesquisa
de mestrado da autora Galera (2019) , que
faz uma bela narração de como, na prática,
ela implementou a proposta de musicalização
autônoma por meio dos Parques Sonoros, o
que se exemplifica com o excerto de sua dissertação:
Assim sendo, segundo a apostila: “Parques sonoros da educação infantil paulistana”
(SÃO PAULO, 2016), concedido pela Secretaria Municipal de Educação, Coordenadoria
Pedagógica e Divisão de Educação Infantil. O
material original contém sugestões de como
trabalhar com a percepção sonora no dia a
dia da Educação Infantil.
Logo, este documento alude que as
descobertas e experiências das crianças e
dos(as) adultos(as) (SÃO PAULO, 2016) “[...]

envolvidos na formação in loco nos horários
coletivos [...]” é algo que faz com que o projeto de formação seja pioneiro e inovador na
questão musical dos pequenos e pequenas e
dos educadores(as) em aprendizado e prática
reflexiva.
Mas ainda não foi respondido o que se
trata de fato um Parque Sonoro. Fiquem calmos, caros(as) leitores(as), será explanado
agora para acalmar suas respectivas ansiedades.
Vou lhes mandar um desafio! Prestem
atenção! Vocês terão agora que ter uma imagem
mental sonora a partir da leitura descritiva abaixo,
mas leitura sonora? Porque quando lemos algo
nossa mente nos fala o que estamos lendo, ou
seja, ouvimos a voz da nossa mente ao ler, então,
leiam abaixo uma descrição de uma cena de
possível montagem de um parque sonoro.
Imaginem agora uma quadra pequena em
uma creche, que atende crianças de 1 – 4 anos
de idade. Agora, imaginem em uma parede alguns "penduricalhos" com colheres de diferentes
tamanhos de alumínio e outras de madeira bem
próximas, e mais, uma outra com diferentes latinhas para manusear e inventar sons.
Agora, imaginem uma menina de aproximadamente 3 anos mexendo nas latinhas,
ela as joga na parede, amassa-as, finge que
está tomando algum líquido, possivelmente
refrigerante, pois o designer da lata remete ao
refresco adorado pelos(as) pequenos e adultos(as). Posteriormente, a menina consegue
arrancar umas duas chaves pequenas de um
dos "penduricalhos" e consegue colocar uma
delas dentro da latinha, assim, ela chacoalha
a latinha e produz som, ou melhor, ela rompe
as barreiras ao arrancar duas chaves presas
por fios barbantes e cria um chocalho, um
instrumento sonoro utilizado por tribos e comunidades de diversas regiões do planeta há
tempos distintos incontáveis.

30 - ABRIL/ 2022 - Educar FCE

279

Revista Educar FCE - 53 ª Edição - 30 - Abril/ 2022

Assimilaram, caros(as) leitores(as) a
necessidade de haver objetos não fixados
disponíveis nos parques sonoros, pois a menina, descrita na cena acima, se houvessem
disponíveis materiais organizados em algum
local do espaço escolhido, no caso, a quadra, as crianças poderiam criar, também, seus
próprios instrumentos musicais, então, a proposta aqui seria de além dos materiais fixados nas paredes dos locais, também haver
materiais removíveis a fim de possibilitar uma
maior oferta nas possibilidades exploratórias
dos materiais disponíveis para manuseio.
Enfim, vamos para a segunda cena,
imagem agora, está narração de uma investigação sonora narrada por Galera (2019), que
alude ser interessante descrever, ao observar
uma turma de crianças de 2 – 3 anos no CEI
investigado interagindo com os objetos do
parque sonoro de seu estudo o caso de uma
criança que inventou uma maneira distinta de
usar objetos sonoros contidos no então parque mencionado pela autora, ou seja, pelo
fato de:
[...] uma “bateria” de panelas e tampas estar perto de um objeto sonoro de garrafas
de plástico, a criança pegou as duas colheres penduradas em cada objeto e criou
sons de maneira conjunta, com uma das
colheres batucava as garrafas e com a outra as panelas e tampas, assemelhando-se
a uma bateria mesmo, com materiais sonoros diferentes (GALERA, 2019, p. 185).

Este é um pequeno recorte do que seria
um parque sonoro, logo, para contemplar de
modo descrito o que é um, resumindo, é só
ter na cabeça um espaço que caiba alguns
materiais de sucata seguramente e intencionalmente dispostos. Agora tendo em mente
como são estes objetos de sucata, ou seja,
qual a qualidade dos materiais (alumínio, plástico, madeira etc.?), qual suas dimensões?
Qual a intencionalidade docente por trás da
disponibilidade e oferta deles?

Necessário esclarecer que todos os
materiais apresentados, de acordo com a releitura aqui feita do material disponível por
Galera (2019), o processo de autoaprendizagem por meio da musicalização infantil nos
parques sonoros se inicia com três aspectos,
o primeiro é o material (exemplo: alumínio,
madeira, plástico). O segundo é a oferta de
diferentes usos e intenções deste material
(exemplo: colheres, latas, tambores de água,
de alumínio etc.) e os aspectos intencionais
na disponibilização pré-estabelecida dos materiais no parque, que, de acordo com a musicalização, têm que dar conta do aprendizado
autônomo da criança.
Galera (2019), ao citar Akoschky
(2015), esclarece que os objetos sonoros
usados no parque podem ser assimilados
como “[...] materiais do ambiente cotidiano
e como fontes de geração de som. Esses
objetos [...] denominou de "Cotidianos", são
explorados e organizados com diferentes critérios, viabilizando projetos criativos e realizações musicais pelas crianças.” (GALERA,
2019, p. 201),
Explorar es una manera de conocer: nuestras acciones en interacción con los objetos dan cuenta de sus materiales, sus
formas, sus dimensiones, sus cualidades,
su funcionamiento. En algunos casos, la
exploración está orientada por el interés
de obtener información sobre los objetos.
En otros, en las propias acciones que se
realizan sobre ellos. Estos dos aspectos
de la exploración no implican necesariamente una jerarquización ni una secuenciación. Dependerá de los estímulos que
el propio objeto suscite para que se continúen realizando nuevas exploraciones
con renovado interés (AKOSCHKY, 2015,
p. 85-86 apud GELERA, 2019, p. 201).
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Portanto, vê-se que os Parques Sonoros
são importantes para o aprendizado autônomo das crianças, em que, faz-se necessário
aludir e/ou reafirmar neste trabalho que a posição mantida é a de que a aprendizagem autônoma, para as crianças, ocorre por meio do
brincar e das possibilidades ampliadas para
o autoaprendizado quando há adequados e
variados espaços, tempos e materiais favoráveis ao surgimento dos potenciais criativos
dos(as) pequenos(as), viabilizando, assim, o
surgimento das Culturas Musicais Infantis.

Ainda segundo esta autora, nas Unidades Educacionais – UEs que foram voluntárias desta formação, os dias de capacitação
continuada acontecem semanalmente, nos
momentos de formação coletiva das U.E’s
em que são organizadas, planejadas e implementadas sugestões para a preparação do
Parque Sonoro “[...] pelos(as) docentes de
cada unidade a partir da orientação e mediação dos(as) formadores(as) e da assessoria
e da equipe da Divisão de Educação Infantil
” (GALERA, 2019, p. 169).

Indo ao encontro desta afirmação acima, São Paulo (2016, p. 3) esclarece que:

Portanto, o objetivo central nestas ocasiões formativas é o de “[...] ressignificar e
problematizar conceitos de música, instrumentos musicais e escuta musical no trabalho desenvolvido com os bebês e crianças.”
(SÃO PAULO, 2016, p. 8).

O Parque Sonoro é uma ideia motivadora, um pretexto que possibilita a investigação acerca dos sons, a abertura para o
novo. A relação da criança com o objeto,
transformação do objeto em instrumento,
interagindo, atuando e imaginando – a
exploração sonora, rítmica e melódica.
Para participar, devemos reeducar antes
a nós mesmos, que vivemos em um mundo sonoro, mas raramente paramos para
ouvir os sons que nos cercam. Cabe à
professora observar e oferecer à criança
“um encorajamento delicadamente equilibrado”, apoio para enriquecer sua experiência (SÃO PAULO, 2016, p.3).

O documento ainda assinala que o
planejamento e implementação do Projeto
“Parques Sonoros no município de São Paulo” “[...] se deu durante o mandato (2013 –
2016) do então prefeito do Município de São
Paulo, Fernando Haddad. O projeto faz parte
do “Programa São Paulo Carinhosa”, instituído pelo Decreto nº 54.278, de 28 de agosto
de 2013.” (GALERA, 2019, p. 168).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É importante compreendermos que todos nós somos artistas, eu que eu vos falo também sou artista, pois escrever é um ato de criação. As ideias fluem como um despertar da
consciência que vos fala. Eu ao escrever ouço música clássica por acalmar/serenar minhas
ideias. O(a) leitor(a) deve imaginar que cada ponto, vírgula, contexto e citação nada mais são
que composições da escrita!
A música traz aos sentidos mais aguçados a calmaria para o repouso, a leveza para os
momentos pesados e o essencial processo de dicção em momentos de ansiedade, dicção
que digo são processos de explanação do ser e/ou indivíduo, já que há variadas formas de
expressão, como as conhecemos: falas, gestos etc., porém, a que poucos compreendem são
as maneiras de expressão da “alma”, digo entre aspas para não problematizar, porém, não a
alma como se concebe nas religiões, aqui se diz do âmago, da essência do ser que está em
eterna formação/aprendizado.
Vocês, caros(as) leitores(as), que em sua maioria devem ser educadores(as) pela temática a se interessarem, venham a ter ciência que a música é o despertar deste âmago
adormecido e que vós sois responsáveis por desmistificar a música como controle social e
dos corpos, como aculturação para gerarem em seu atributo docente futuros, quiçá, Mozart’s
que serão compositores(as) de suas vidas, pois aprenderam por meio dos parques sonoros
que podem sim ser compositores(as) e que em suas vidas serão inventores(as) no hoje para
terem amanhãs satisfatórios para suas existências. Isso nada mais é que serem crianças,
adolescentes adultos(as) e idosos(as) cientes de sua finitude, porém, que criam e recriam sua
realidade atual para torná-la mais prazerosa e, muitas vezes, suportável.
Hoje quem vos fala sou eu, sem nenhum maldizer sobre minha pequena contribuição
para a temática do ensino de música para as pequenas crianças, temos que compreender
que se faz necessário estudo por parte dos(as) responsáveis pela educação institucional
dos(as) pequenos(as), pois vocês/nós somos quem formará os(as) futuros(as) intelectuais
brasileiros(as). Estamos acenando para que essa conjuntura de uma educação rala se desfaça por inteiro já que ou somos o bastante para a liberdade educacional ou somos ralos de
uma água suja que se esvai.
Temos que ter consciência e sabedoria, consciência para servir e sabedoria para lecionar. O conteúdo aqui disposto é de suma importância para que o(a) leitor(a) perceba que
todos(as) estão sujeitos(as) a “embaraçamento” teórico, porém, artigos como este são suficientes para aqueles(as) que desejam uma formação mais rápida, todavia, de qualidade já
que aqui consta uma enciclopédia sobre o tema com um quê de refinamento didático. Caso
o leitor deseje aprofundar, recomenda-se que leia na íntegra os discursos de teóricos explanados em referências (tópico).
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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 citando a História da educação e seu desenvolvimento no
decorrer dos séculos. Na segunda seção, abordamos a importância da leitura e sua iniciação ao
letramento, onde o papel do educador é primordial neste processo de aprendizagem. Contudo
a partir da terceira seção a abordagem será sobre a importância da leitura na construção da
linguagem verbal, explorando a linguagem formal e informal tão rica na infância. Na quarta seção,
inicia-se a discussão de estimular comportamentos leitores, despertar a leitura como fonte de
prazer e encerrando com algumas orientações didáticas e sugestões de exploração da linguagem
verbal na Educação Infantil sugeridas pela Prefeitura Municipal da Cidade de São Paulo e uma
lista de livros apreciados por crianças pequenas.

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

N

o Brasil pesquisas realizada em 2013 pelo IBGE em quatro estados: Pará, São
Paulo, Rio Grande do Sul e Pernambuco, mostram que pessoas entre dez anos
ou mais dedicam em média 6 minutos por dia a prática da leitura, diante disto,
se faz necessário resgate da leitura como prioridade nas políticas públicas e no imaginário
social. Afinal a leitura é mais que um instrumento escolar, é um passaporte para a entrada na
escrita e na cultura. O papel da instituição escolar é ensinar a criança a folhear instrumentos de
leitura para inserir-se de modo pensante nessa sociedade letrada (letras- símbolos- números).
Pesquisas apontam que entre a população brasileira, 40% fazem curso ou já terminaram
com o objetivo de terem melhores salários e se desenvolverem pessoalmente. Somente com
discussão a respeito da leitura podemos promover uma transformação social e positiva que
todos merecemos.
No meio social onde vivemos, as pessoas envolvidas com a educação devem sensibilizar-se em torno dos livros e da leitura, pois são instrumentos de atuação importantes na
sociedade. Uma nação sem leitura não conceberá sua cidadania plena. Na escola a leitura é a
passagem ao mundo das letras que se encontra com o caminho dos números e dos símbolos.
Mediante a essas informações, como chegar a este caminho letrado? O domínio da
leitura e do letramento, não é algo simples, envolve práticas a serem desenvolvidas gradativamente, algumas crianças desenvolvem estas aptidões no seu cotidiano, porém a maioria
carece da ajuda da escola para esta tarefa.
No mundo em que vivemos, desde o trabalho formal até a nossa rotina diária, exigem
o envolvimento complexo de situações práticas de leitura, desde leitura de situações sociais
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 fala às crianças, também assegura a elas o direito de ingressarem nesse
universo letrado, antes mesmo de saber os nomes das letras.
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LEITURA E LETRAMENTO NA
INFÂNCIA
Letramento é acontecimento, é o pensamento que surge, inexplicável, para viver e
pensar o letramento.
O conhecimento das letras é apenas
um meio para o letramento, que é o uso social da leitura e da escrita. Letrar é inserir a
criança no mundo letrado e seus diferentes
usos na sociedade.
O letramento vem da cultura e muitas
crianças já chegam á 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.
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Em oposição a esta visão, novas tendências vêm apostando no professor reflexivo
capaz de criar seu próprio caminho profissional, que é coletivo, construído no caminhar
pedagógico. Precisamos de um professor reflexivo que saiba lidar com as múltiplas dificuldades encontradas em sua profissão. Investir
na formação docente é o primeiro passo para
que o professor seja capaz de elaborar suas
práticas, transformando-as quando necessário para alcançar o aluno.
Assumir que o processo de mudança
educacional se faz com participação do professor, e para tal se faz necessário o investimento em formação contínua. Temos que
reforçar a necessidade de se tratar o ensino
como uma profissão dinâmica, em desenvolvimento, onde o professor toma para si a responsabilidade que lhe compete ao definir os
rumos da mudança educacional, um sujeito
capaz de produzir mudanças sociais, políticas
e culturais.
Outro item que não pode faltar em um
professor reflexivo é a preocupação com o
planejamento e avaliação de suas aulas, isso
só ocorre se o professor registrar suas ações,
avanços e dificuldades dos alunos. O registro
representa muito mais que um roteiro de aula
ou uma enumeração de atividades desenvolvidas com seus alunos. Escrever sobre a prática faz pensar e refletir sobre cada decisão
que foi ou será tomada, permitindo aprimorar
o trabalho diário e adequá-lo com frequência
às necessidades dos alunos.
O que não falta no dia a dia do professor são oportunidades para colocar ideias e
reflexões no papel. Ao fazer o planejamento,
por exemplo, ele pode antecipar o que pretende alcançar em sala de aula. Sem essa reflexão, o docente corre o risco de estar sempre
improvisando.

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

A REAL FUNÇÃO DA LEITURA NA
APRENDIZAGEM
Atualmente a leitura nos dias de hoje é
centro de grande preocupação para toda sociedade, pois se queremos pessoas críticas
e informadas a leitura é primordial para esta
conquista.
No Brasil a grande maioria da população está alfabetizada. Mas nem todos, ou
melhor, apenas uma minoria sabe ler bem,
isto é, são poucos os que entendem o que dizem os livros. Em geral, todos os que sabem
ler bem estão alfabetizados, mas nem todos
estão alfabetizados sabem ler bem. Por isso
não devemos confundir alfabetização e leitura, que são coisas completamente diferentes
(COLL, 1993).
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 (COLL, 1993).
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 (COLL, 1993).
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
(COLL, 1993). Para o autor:
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
(VYGOTSKY, 2002).
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Na organização da fala as crianças precisam: identificar-se, descrever, narrar, explicar, transmitir informação, informar, concordar
ou discordar, expressar sentimentos, manifestar dúvidas, etc.
Estas aprendizagens vão se desenvolvendo e aprimorando ao longo do tempo, com
as interações e vivências de variadas oportunidades. Um parceiro muito importante é o
professor, que na educação infantil responde
às especificidades das crianças tão pequenas
e busca recursos para ensinar respeitando a
fase que cada um se encontra (VYGOTSKY,
2002).
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
(VYGOTSKY, 2002).
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 (VYGOTSKY, 2002).

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 (VYGOTSKY, 2002).
Durante muitos anos ocorreram críticas
ao trabalho com a leitura e a escrita, pois as
instituições educacionais centralizava-se nas
práticas de decodificação do escrito, deixando de lado o reconhecimento, compreensão
e fruição da linguagem, Vygotsky já afirmava:
”Até agora, a escrita ocupou um lugar
muito estreito na prática escolar, em relação
ao papel fundamental que ela desempenha
no desenvolvimento cultural da criança” (VYGOTSKY, 2002).
Mas hoje o pensamento mudou, com
vários estudos e pesquisas no campo da psicologia, linguística e da pedagogia, sabe-se
que as crianças vivem em sociedades letradas, ricas em fontes de comunicação entre
as pessoas e assim começam a interessar-se
pela escrita, eles procuram compreender o
mundo dos adultos e suas representações.
Emília Ferreiro enfatiza: ”A tão famosa
“maturidade para a leitura e escrita” depende
muito mais das ocasiões sociais de estar em
contato com a linguagem escrita do que de
qualquer outro fator que se invoque. Não tem
sentido deixar a criança à margem da linguagem escrita ‘esperando que amadureça’ [...]”
(FERREIRO, 1985).
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A escola por muitos anos negou o acesso
da criança a escrita equivocadamente já que a
linguagem ocorre no contato com o convívio
social. Ana Teberosky e Emilia 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 (FERREIRO, 1985).
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 (FERREIRO, 1985).
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 (FERREIRO, 1985).
“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 (SME, 2007).

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
(SME, 2007).
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.
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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 (SME, 2007).
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 (SME, 2007).
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 (SME, 2007)

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 (SME, 2007).
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 (SME, 2007).
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 (SME, 2007).
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 (ARROYO, 1998).
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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 (ARROYO, 1998).
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 (ARROYO, 1998).
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
(ARROYO, 2000).

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 (ARROYO, 2000).
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 (ARROYO,
2000).
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 (ARROYO, 2000).
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 (BRASIL, 1997).
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Durante a leitura ele deve demonstrar
atitude cuidadosa de quem lê para o outro e
é referência de leitor: preocupando-se com
a entonação, mostrando-se interessado, surpreso, emocionado. Também deve manter-se
fiel ao texto, explicitando a diferença entre ler
e contar histórias. Após a leitura, o professor pode colocar-se para o grupo opinando
sobre o que leu, colocando seus pontos de
vista. Pode em seguida ajudar as crianças a
comentar a leitura, colaborando assim com a
construção coletiva de sentidos para o texto
(BRASIL, 1997).

-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;

Existem muitas ações que valorizam as
práticas de leitura como, por exemplo:

-relato de experiências vividas e narração de fatos em sequência temporal e causal;

-organizar um mural para troca de lei-

-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;

tura;
-promover indicações de leituras;
-organizar mostra de livros de um mesmo autor ou preferências do grupo;
-incentivar troca de livros;
-incentivar o empréstimo de livros para
casa.
Alguns objetivos devem ser alcançados
pela criança como:
-familiarizar-se com a escrita por meio
do manuseio de livros, revistas e outros portadores de texto e da vivência de diversas situações nas quais seu uso se faça necessário
(BRASIL, 1997).
-escutar textos lidos, apreciando a leitura feita pelo professor;
-interessar-se por escrever palavras e
textos ainda que não de forma convencional;
-Escolher os livros para ler e apreciar.
- Conteúdos relacionados ao falar e es-

-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;

Conhecimento e reprodução oral de
jogos verbais como trava-línguas, parlendas, adivinhas, poemas e canções (BRASIL,
1997).
Algumas práticas de leituras que não
devem faltar na Educação infantil: (BRASIL,
1996).
-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.

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

RESUMO: O objetivo deste trabalho, é que haja uma aprendizagem efetiva e duradoura é
preciso que existam propósitos definidos e auto atividade reflexiva dos alunos. Assim, a
autêntica aprendizagem ocorre quando o aluno está interessado e se mostra empenhado
em aprender, isto é, quando está motivado. É a motivação interior do aluno que impulsiona
e vitaliza o ato de estudar e aprender. “A Relação Professor/Aluno, Aluno/Aluno, Família/
Aluno, Professor/Aluno/Família e demais participantes do processo educativo.” Concluiu-se
com essa proposta, que a escola pode sim, por meio de intervenções, motivar e sensibilizar
tanto alunos, quanto professores a repensarem suas ações no ambiente escolar, otimizando
o processo ensino-aprendizagem.

Palavras-chave: Relação; Professor; Aluno; Interação; Ensino-Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

O

final do século XX e início do XXI caracterizaram-se por grandes mudanças, em praticamente todos os setores da vida humana, essas transformações são fatos marcantes,
dentre os quais se destacam: a globalização dos mercados, o desgaste dos valores
e tradições nacionais em prol da crescente ambição monopolistas de países ditos desenvolvidos.
Podemos acrescentar ainda o individualismo e o ufanismo que prevalecem sobre a solidariedade.
Em meio a essa diversidade de inovações, não podemos desconsiderar a educação, pois a
mesma, não deve estar à margem, mas inserida no processo e se adequando às novas necessidades de sua clientela. Essas questões são reais, e como tais, devem ser questionadas e analisadas.
Até pouco tempo, a grande questão escolar era somente a aprendizagem de conteúdos,
acreditávamos que conhecer era acumular conhecimentos. Atualmente, a questão está centrada
em interpretar e selecionar informações na busca de soluções de problemas ou daquilo que temos
vontade de aprender. O desafio para o educador é coordenar o ensino de conceitos e proporcionar
um ambiente efetivo de aprendizagem. Neste contexto os educadores têm enfrentado o problema
da ausência de motivação nos alunos para a aprendizagem.
Para começarmos a analisar essa questão, faz-se necessário definirmos o termo tratado. Para
tanto, esclareço que por motivação ou motivo entendo ser tudo aquilo que move uma pessoa ou
que a põe em ação ou a faz mudar o curso. Ela pode ser entendida como um fator psicológico ou
como um processo. Atualmente a palavra motivação assumiu uma nova conotação, principalmente
no que se refere às metas pessoais.
A motivação para a aprendizagem tornou-se um problema de ponta na educação, a sua
ausência representa queda de qualidade na aprendizagem. Os estudos realizados sobre o tema,
dentre eles, BORUCHOVITCH e BZUNECK (2001), enfocam os aspectos cognitivistas, a motivação
intrínseca, extrínseca, o uso de recompensas e as metas de realização são tidos como fatores preponderantes para o conhecimento sobre motivação.
Questões como organização da escola e da sala de aula são agentes motivadores.Existem
ainda, as questões da inteligência, da crença na auto-eficácia, a ansiedade e a satisfação escolar. O
esforço, principal indicador de motivação, só é utilizado se o aluno acreditar na capacidade do êxito.
Acredito ser este o grande desafio da atualidade a que nós educadores devemos nos propor:
averiguar as razões da ausência da motivação do aluno para a aprendizagem, analisá-las e buscar
estratégias eficazes que ajudem a reverter este quadro. Várias escolas já oferecem um ensino contextualizado, objetivando a formação de indivíduos conscientes, autônomos, dotados de referenciais
para realizar opções, capazes de construir conhecimentos, de fazer julgamentos e opções políticas,
mas que mesmo assim, o aluno não se sente motivado. Existe algo mais a ser desvendado, uma
percepção nos vem à mente, é a de que vivemos em uma sociedade, como já dissemos, onde
as mudanças estão presentes em todos os setores e a educação não está acompanhando esse
processo evolutivo, esta é uma forte razão para a desmotivação. “Não só muda o que se aprende,
como também a forma como se aprende. A aprendizagem também precisa evoluir” como bem
escreve POZO (2002).
Para motivar alunos é imprescindível analisar as formas de pensar e aprender, para assim, desenvolver estratégias de ensino que partam das suas condições reais, inseridos no processo histórico
como agentes. Os educandos devem sentir-se estimulados a aplicar seus esquemas cognitivos e a
refletir sobre suas próprias percepções nos processos educacionais, de modo que avancem em seus
conhecimentos e em suas formas de pensar e perceber a realidade. Devemos ir além do cognitivo,
precisamos avaliar a afetividade, pois à medida que o educando adere às propostas feitas, teremos,
certamente, uma mudança de comportamento, o que pressupõe aprendizagem.
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EDUCAÇÃO: PAIS E PROFESSORES
Qual será o futuro do nosso país com
base na Educação que oferecemos às nossas
crianças e jovens? Os agentes envolvidos na
educação, seja pública ou privada, são diversos, porém, destaco dois fundamentais: pais
e professores.
Muito além de se discutir conteúdo programático e outros importantes elementos
pedagógicos temos que refletir melhor sobre
a Educação. Não somente a Educação (conhecimento) adquirida na Escola, mas aquela
que deve também vir de casa, ou seja, com
a imprescindível participação da família. Atualmente a família (sociedade), está deixando
de lado a sua responsabilidade em educar
seus filhos para respeitar o ser humano. Simples atitudes que demonstram respeito foram
esquecidas. Evoluir socialmente não significa
deixar de lado atitudes básicas que favorecem
o bom convívio social (FERNANDEZ,1987).
A Escola não tem condições de suprir
todas as carências existentes na formação
educacional e cultural dos seus alunos. É
claro que se devem exigir professores qualificados e acima de tudo preparados para a
realidade atual.
Todavia, deve-se compreender que o
papel da família também é imprescindível no
processo ensino-aprendizagem. O que no primeiro instante parece ser estrita responsabilidade do professor deve também ser dividida
com a família.

Sim, o professor deve ser mais, deve
ser educador, porém com o aval dos pais.
É impossível buscar transformar essa sociedade ilustrada por drogas e violência sem
responsabilidade, compromisso e amor de
pais e professores (educadores). Neste período conturbado, repleto de transformações,
a boa formação sistemática e assistemática
do jovem estudante possibilita que o mesmo
encare a vida com maior destreza. Para isso,
a intervenção da família e da escola é decisiva (FERNANDEZ,1987).
Atualmente, parte dos pais que procuram a escola acredita sempre em seus filhos
e de longe conhecem a realidade vivida em
sala de aula. Muitas vezes ao invés de compartilhar ideias e reflexões com os professores em busca de melhoria da aprendizagem,
preferem "agredi-los" e defender sua "ninhada" questionando as baixas notas atribuídas
aos seus filhos.
Questionamento pertinente diz respeito
à ausência dos pais que pelas necessidades
socioeconômicas impostas pela vida, passam
maior tempo de suas vidas no trabalho e na
maioria das vezes para suprir essa ausência
dizem "sim" a todos os pedidos materiais de
seus filhos. Essa pequenina palavra "sim" quase sempre vem acompanhada de presentes
que jamais substituirão a falta do contato familiar. Por outro lado, a falta da negação "não"
aos pedidos de seus filhos influenciará negativamente na formação desses que deixam de
conhecer limites (FERNANDEZ,1987).
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Outro elemento fundamental nesta reflexão diz respeito às carências trazidas pelos
alunos para a Escola. Muitos trazem de casa
o reflexo do mau relacionamento dos pais,
falta de condições dignas de vida, reflexos da
crise econômica e obviamente a falta de amor.
Muitas destas carências são notadas na fala
carregada de rancor, como nas atitudes de
agressividade e amor. Aos professores resta
que se desdobram tentando ser professores,
educadores, pais, mães e amigos (FERNANDEZ,1987).
Enfocar, a seguir, separadamente, esses dois agentes que considero os mais relevantes no processo ensino-aprendizagem.

A FAMÍLIA COMO PROPICIADORA DA
MOTIVAÇÃO
Vivemos num momento histórico-científico em que uma situação deve ser compreendida a partir do entendimento de sua
complexidade, a realidade se compõe de diferentes níveis de percepção, sendo múltipla
e complexa, a compreensão também se torna
complexa (FERNANDEZ,1987).
A noção de conhecimento científico fica
então vinculada há uma rede de concepções
e de modelos, na qual nenhuma parte é mais
importante que a outra. Não se pode dizer
que apenas uma das partes que compõem
o universo de aprendizagem da criança é
a causa da deficiência do aprendizado. Pode-se compreender a teia dinâmica em que
os acontecimentos e seus diferentes entendimentos são compartilhados: a estrutura
pessoal da criança, a dinâmica familiar, seu
ambiente afetivo, a condição socioeconômica
e cultural, e como a criança se constrói inserida nessas relações de poderes e saberes
(FERNANDEZ,1987).

A escola pode representar na vida de
um aprendiz um meio para se ter um futuro
melhor, ser alguém na vida, uma instituição de
aprendizado, cidadania, consciência política,
ou simplesmente representar um local onde se
deixam os filhos enquanto se trabalha, um ambiente para socialização e diversão. Ao tratar
do papel da educação escolar, uma das questões que se discute é a forma que a escola é
concebida no âmbito da comunidade como
instituição promotora de conhecimentos, pois
o conceito que a família tiver da escola definirá
seu relacionamento com a mesma.
Sabemos que para aprender, uma pessoa necessita estar em condições de fazer um
investimento pessoal em direção ao conhecimento. Esse investimento está diretamente relacionado aos recursos pessoais mesclados
com as possibilidades sócio afetivas. Vale
dizer que a aprendizagem vai acontecendo
à medida que a criança vai construindo uma
série de significados que são resultados das
interações que ela fez e continua fazendo em
seu contexto sócio afetivo. Nesse entendimento, a tarefa fundamental da família é promover
o “encontro com o prazer de aprender que
foi perdido e recuperar esse prazer de trabalhar aprendendo e de aprender trabalhando”
(FERNANDEZ,1987).
As crianças que apresentam dificuldades de comportamento na escola e muitas
vezes têm experiências de fracassos, em
alguma área do desenvolvimento, merecem
uma atenção especial da família, no sentido
de terem a chance de construírem uma autoestima positiva. As crianças pequenas precisam da aprovação de seus pais para saber
quem são, e do que são capazes, portanto,
correspondem àquilo que esperam dela, criar
um momento de intimidade, e construir uma
relação de amizade e confiança, estimular a
criança a terminar tudo que começou, ser um
ponto de referência seguro e amável, são caminhos que a família pode usar para que a
criança tenha uma melhor aprendizagem.
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Muitas habilidades emocionais podem
ser desenvolvidas na relação pais e filhos, de
maneira natural e tranquila, à medida que os
pais comecem a proporcionar estas situações
mesmo nos momentos que pareçam ter pouca importância.
Através de uma aproximação dos filhos
nos momentos em que as emoções estejam
"à flor da pele", os pais podem ir ensinando-lhes, como identificar e expressar de maneira
saudável e adequada seus reais sentimentos,
sem se sentirem culpados ou errados, por
algumas vezes experimentarem raiva, medo,
etc. Um exercício importante para que as
crianças possam ir aprendendo sobre suas
emoções e assim, irem desenvolvendo a Inteligência Emocional, é discutir com elas sobre
exemplos de situações em que elas possam
identificar nos personagens das histórias, os
sentimentos que permearam determinada atitude, e, como cada um resolveu tanto as suas
questões internas, como as externas provocadas por aquela determinada situação (ALVES,
2000).
Esta deve ser uma prática instalada na
relação dos pais que querem desenvolver a
Inteligência Emocional em seus filhos, pois,
acredita-se que à medida que as crianças
possam discutir e levantar hipóteses sobre
os sentimentos que levam uma pessoa a agir
de determinada maneira, ficará muito mais
fácil para ela tomar suas próprias decisões
quando se deparar com situações semelhantes (ALVES, 2000).
A opinião que a criança tem de si mesma está intimamente relacionada com sua
capacidade para a aprendizagem e com seu
rendimento. O autoconceito se desenvolve
desde muito cedo na relação da criança com
os outros (ALVES, 2000).

Os pais atuam como espelhos, que
devolvem determinadas imagens ao filho. O
afeto é muito parecido com o espelho. Quando demonstro afetividade por alguém, essa
pessoa torna-se meu espelho e eu me torno
o dela; e refletindo um no sentimento de afeto
do outro, desenvolvemos o forte vínculo do
amor, como muito bem escreve RUBEM ALVES (2000) “E é isto que eu desejo, que se
reinstale [...]a linguagem do amor, para que
as crianças redescubram a alegria de viver
que nós mesmos já perdemos”. Essência humana, em matéria de sentimentos.
É nesta interação afetiva que desenvolvemos nossos sentimentos positiva ou negativamente e construímos a nossa autoimagem.
Se os pais estão sempre opinando a partir
de uma perspectiva negativa para os filhos,
e se estão sempre os taxando de inúteis e
incapazes, ou usando de zombarias e ironias,
irá se formar neles uma imagem "pequena"
de seu valor. E se com os amigos, na rua e
na escola, repetem-se as mesmas relações,
teremos uma pessoa com autoestima baixa e
baixo sentimento de auto - avaliação (ALVES,
2000).
Quando a criança tem êxito no que faz
começa a confiar em suas capacidades. E
quanto mais acredita que pode fazer, mais
consegue. O importante é ensinar à criança
que ela pode fazer algumas coisas bem, e
que pode ter problemas com outras coisas. E
que esperamos que faça o melhor que puder
(ALVES, 2000).
Também é uma boa ajuda admitirmos
nossos próprios erros ou fracassos. Ela precisa saber que também nós não somos perfeitos: "Sinto muito. Não devia ter gritado. Fiquei
o dia todo chateado" (ALVES, 2000).
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Para ajudá-la a criar bons sentimentos
é importante elogiá-la e incentivá-la quando
procura fazer alguma coisa, fazendo-a perceber que tem direito de sentir que é importante,
que "pode aprender", que "consegue" e que
sua família lhe quer bem e a respeita (ANTUNES, 2002).
O cuidado reside em adequar às tarefas
que cabem a cada idade e permitir que ela
tente, como: colocar suco no copo, (ainda
que derrame), a roupa (mesmo do avesso),
a jogar objetos no lixo, guardar os brinquedos, as peças do jogo, ajudar na arrumação
dos seus livros, fitas de vídeo, enfim, solicitar
a ajuda da criança, partilhando com ela pequenos afazeres, vale até aplausos às suas
conquistas. O mesmo ocorrendo em relação
às atividades escolares (ANTUNES, 2002).
Portanto, estabeleça metas realistas
e adequadas à idade de seu filho. Dê-lhe a
oportunidade de desenvolver-se sem super
protegê-lo ou sem pressioná-lo, nem compará-lo com outras crianças. Assim, ele formará um conceito positivo de si mesmo. E
para desenvolver esse sentimento, estimule-o
quando ele sentir que não tem condições de
realizar algo. Talvez tenha de dizer-lhe: "Claro
que você pode. Vamos, vou te ajudar" (ANTUNES, 2002).
O excesso de cobrança em relação ao
desempenho da criança ou do adolescente
também pode gerar obstáculos ao bom rendimento escolar. Há pais que extrapolam nas
exigências em relação às notas dos filhos ou
à sua performance nas atividades extraescolares (como nos esportes, por exemplo),
causando crises de ansiedade capazes de
desencadear problemas psicológicos como
baixa autoestima, nível de auto exigência muito alto e dificuldade em lidar com frustrações.
Frases como "Para mim o perfeito é apenas
bom", "Tirar dez na escola não é nada mais
que a sua obrigação" ou "O segundo lugar é
o primeiro perdedor" podem gerar resultados

opostos ao desejado: em vez de incentivar o
desempenho, acabam por atrapalhá-lo, pois a
ansiedade pode bloquear a atenção ou levar
o indivíduo à não conseguir mostrar tudo o
que sabe (quem não viveu a situação de ter
estudado muito para uma prova e, na hora H,
ficar paralisado pelo nervosismo e não conseguir escrever quase nada?) (ANTUNES,
2002).
Uma avaliação adequada da ausência
de motivação deve levar em consideração
que a aprendizagem resulta da conjunção de
uma série de fatores, que envolvem o aluno
e o seu ambiente escolar, familiar e social.
Um acompanhamento próximo e afetuoso da
vida escolar do filho pode ajudar muito na
identificação precoce da ausência de motivação para a aprendizagem e indicar atitudes
positivas para superá-las (ANTUNES, 2002).

O PROFESSOR COMO AGENTE
MOTIVADOR
É essencial que o professor conheça os
fundamentos da aprendizagem e as principais
teorias sobre motivação, pois só sabe motivar
para aprendizagem quem conhece como os
alunos aprendem. A formação do professor e
a sua visão social são determinantes, aliado
às suas atitudes em sala de aula e à organização do ensino.
A ausência, ou na melhor das hipóteses, insuficiente e/ou equivocada utilização
de recursos tecnológicos, são um exemplo do
quanto ainda precisamos caminhar para estarmos em condições de atrair o nosso aluno,
e despertando nele, o desejo pela aprendizagem. A desvinculação dos conteúdos com
o cotidiano do aluno, como algo externo e
aparentemente sem serventia, acrescido da
má formação do professor têm resultado num
descaso ainda maior com a aprendizagem.
Como afirma (FONSECA, 1994).
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“percebe-se a necessidade de repensar os processos de produção e difusão do
conhecimento [...], criar novas formas de
trabalho [...]” (FONSECA, 1994). Precisamos exterminar a queixa muito comum entre os professores referentes ao desinteresse
por parte dos alunos em aprender, a ação
do professor deve conseguir dos alunos um
comprometimento pessoal com sua própria
aprendizagem, essa motivação depende de
vários fatores, sejam pessoais ou contextuais.
Em relação aos pessoais, as metas são
fundamentais, já nos contextuais, o começo
da aula, a organização das atividades, a interação do professor com seus alunos e a avaliação da aprendizagem são preponderantes.
Esses momentos dependem da iniciativa do
professor (POLETTI, 2002).
O professor não tem sido preparado
adequadamente na graduação para atuar
em sala de aula, mesmo por uma questão
histórica, o conteudismo prevaleceu, ensinou-se, e, diga-se de passagem, muito mal,
o que ensinar, mas não como fazê-lo. Não
quero menosprezar o aspecto individual da
questão, onde o profissional deve gostar do
que faz, uma graduação bem feita, com um
ensino adequado às exigências do mercado,
torna-se preponderante até mesmo para que
o indivíduo decida se está na profissão certa
(POLETTI, 2002).
Outro aspecto a ser considerado é de
que o professor não gerencia conhecimento, ele repassa informações, que cada aluno aproveitará segundo sua capacidade de
aprender, de interpretar dados e informações
e transformá-los em conhecimentos. O papel
do professor estaria, então, segundo POLETTI
(2002), em manter o aluno curioso. É fundamental, motivar o aluno, mantê-lo interessado,
pois ninguém transfere conhecimento, transferem-se dados e informações. A gestão do
conhecimento é individual, é própria.

É preciso derrubar o paradigma de focar
a aprendizagem no método de ensino e sim
experimentar compreender o ato de aprender,
e de como funciona o pensamento do aprendente, em cada fase de seu desenvolvimento.
A ausência de conhecimento teórico, ou a forma inadequada que esses conhecimentos são
lidos e passados para os professores, é uma
questão a ser discutida, pois cabe saber se
essas teorias são partes da escola, e se não
o são, a sua procedência e seu respaldo científico devem ser verificados, daí a necessidade
da formação continuada (POLETTI, 2002).
O ser humano aprende, à medida que
vivencia experiências e desenvolve o pensamento. O pensamento é a maneira da inteligência se expressar, portanto, é no pensamento,
que mora a aprendizagem. A cada mudança
de pensamento, o aprendente produz o seu
próprio conhecimento. Piaget chama o pensamento de estruturas mentais, então cientificamente, o "conhecimento se dá através do desenvolvimento de estruturas mentais" que são
organizadas internamente. Essas estruturas
mentais são as regras que cada indivíduo usa
para processar as informações que recebe,
não apenas por repetição ou imitação, mas,
através das experiências da vida; por isso que
não adianta apenas observar ou receber, passivamente uma informação para aprendê-la, é
preciso experimentá-la (PIAGET, 1976).
Cada criança tem um modo particular
de receber informações, e a cada nova
experiência ela reorganiza as estruturas
mentais para se adaptar, novamente, ao
mundo. O desenvolvimento do pensamento é a mistura, a interposição das estruturas mentais particulares de cada um e o
ambiente, por isso, quanto mais ricas e diversificadas forem as experiências, maior
será o desenvolvimento do pensamento
e melhor a qualidade do conhecimento,
da aprendizagem. Essa visão, de que
o pensamento vai sendo construído, se
apoia na teoria descrita por Jean Piaget,
através dos estágios de desenvolvimento
(PIAGET, 1976).
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O desenvolvimento do pensamento se
dá através da relação do aprendente com o
mundo que o rodeia, por isso é importante
que o ambiente seja repleto de estímulos e
desafios para que o mesmo possa organizar
os seus processos internos e se adaptar à
realidade. É nesta interação social, através da
conversa e dos trabalhos com outras pessoas, conhecendo outros pontos de vista, favorecendo e amadurecendo o seu convívio com
outros grupos e na sociedade que o aprendente adquire experiência e, em decorrência,
o conhecimento (PIAGET, 1976).

Há casos em que o professor tem dificuldade em planejar formas alternativas de
ensino para aqueles alunos que não aprendem determinado conteúdo da forma que
o currículo estipula. Por não levar em conta
que nem todas as pessoas obrigatoriamente aprendem mais facilmente de uma forma,
esse tipo de professor, na sua insistência em
utilizar determinado método, acaba por criar
no aprendente uma aversão tão grande à matéria que ela passa a odiá-la pelo resto da
vida, o que fatalmente influenciará seu desempenho futuro (PIAGET, 1976).

Dessa forma, convivendo com outras
pessoas e solucionando os problemas encontrados é que o aprendente terá capacidade
de se reorganizar e construir cada vez mais
as suas estruturas mentais e atingir a equilibração, que é a mais individual de todas as
etapas do processo, pois cada um terá a sua
maneira particular de se desorganizar para
depois reorganizar e assim, atingir um equilíbrio interno que servirá de alicerce para as
próximas experiências (PIAGET, 1976).

A alegação da falta de interesse do aluno com justificativa para o mau desempenho
escolar precisa ser combatida de forma radical porque ela implica a própria renúncia da
escola a uma de suas funções mais essenciais. Os equívocos a esse respeito geralmente advém da atitude errônea de considerar
a “aula” como produto do trabalho escolar.
Nessa concepção, desde que o professor deu
uma boa aula, a escola cumpriu sua obrigação. Porém o conceito de trabalho humano
como ”atividade adequada a um fim” (MARX,s.d.,p.202) a aula constitui o próprio trabalho, o saber dos alunos.

Baseado nisso é que nós, educadores,
devemos proporcionar às crianças um número infinito de oportunidades para vencer desafios, pois só assim, elas conseguirão avançar
nas etapas do crescimento e se tornarem independentes e felizes (PIAGET, 1976).
Cabe ressaltar que além da questão
do ensino insuficiente, do ambiente escolar,
o processo ensino-aprendizagem deve ser
analisado se está de acordo com as necessidades de cada aprendente; bem como, avaliar se a metodologia comumente aplicada ao
ensino está compatível ao que se espera de
um ensinante. Em determinadas situações, o
ponto central da análise não deve ser a aprendizagem do aluno, mas, sim, o tipo de ensino que a escola ou o professor proporciona
(PIAGET, 1976).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como já mencionamos, vivemos em uma sociedade que é abarrotada a cada momento de
inúmeras informações, constatamos que precisamos estar mais bem preparados para lidar com o
excesso de informações. Neste contexto, PERRENOUD (2000) enfoca a questão da competência
do professor em relação à formação profissional, ele afirma que é imprescindível saber para ensinar bem numa sociedade em que o conhecimento está cada vez mais acessível, e apresenta dez
habilidades necessárias ao professor. Dentre elas: organizar e dirigir situações de aprendizagem,
administrar a progressão das aprendizagens, trabalhar em equipe, utilizar novas tecnologias.
Toda a instituição escolar deve participar ativamente do processo educacional, cada componente deve refletir sobre seu papel, conhecer cientificamente como as crianças e os jovens
aprendem para planejar e agir em conformidade. A instituição deve proporcionar mecanismos de
planejamento e trabalho cooperativo entre os educadores, visando uma formação do aluno regida
pela complexidade dos conhecimentos, do mundo e da vida em sociedade.
Levar o educando a querer aprender é o primeiro desafio da didática, do qual dependem
todas as demais iniciativas. O professor que toma como objeto de preocupação o querer aprender,
precisa ter presente a continuidade entre a educação familiar e a escolar, buscando formas de
conseguir a adesão da família para sua tarefa de desenvolver nos educandos atitudes positivas e
duradouras com relação ao aprender e ao educar.
Precisamos encorajar os alunos a descobrirem suas próprias soluções e levantarem seus
próprios questionamentos, esta é uma postura política e filosófica diante da educação, muito
oportuna para os educadores.
Com os avanços nos estudos sobre o processo ensino-aprendizagem, comprovou-se que
as inter-relações em sala de aula, em torno dos objetivos comuns, são as que mais favorecem
a aprendizagem de conteúdos e de comportamentos sócio-afetivos e morais. A interação grupal
fortalece a autoestima do aluno, a convivência solidária e a visão de mundo que ele constrói.
Nestes termos, as relações professor/aluno, aluno/aluno, família/aluno, professor/aluno/família e demais participantes do processo educativo devem ser próximas, intensas, abertas o suficiente
para permitirem as trocas afetivas favoráveis ao melhor termo do processo ensino-aprendizagem.
Progredimos quando estamos atentos ao crescimento, às inovações. Precisamos ser autoconfiantes. Não podemos manipular, moldar o indivíduo a fim de produzir o
resultado desejado. A filosofia das relações interpessoais é considerada essencial e se
aplica a qualquer situação.
Acredito que não existe recompensa maior ao professor que identificar o aprendizado de um
aluno junto a seu sorriso de descoberta e satisfação. Mas para que estes sorrisos se multipliquem
e possamos realizar mudanças sociais, mesmo que pequenas, precisamos da cooperação entre
pais e professores.
Desenvolvimento tecnológico, informática, evolução e progresso, sim, porém respeito e
Educação são necessários numa sociedade que preze por convívio agradável e digno a todos.
Estaremos assim, formando cidadãos conscientes e ativos em sua história de vida e na comunidade em geral.
O homem transformado, consciente e crítico, capaz de fazer do seu conhecimento e da sua
inteligência uma "ferramenta" para compreender a natureza e sua interação com a
vida humana, é uma pessoa feliz. Essa felicidade social é tudo quanto desejamos
para nossos alunos.
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PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM E DISTÚRBIOS
COMPORTAMENTAIS: UM DESAFIO A PERCORRER
RESUMO: O presente trabalho tem por finalidade apresentar a teoria, no que diz respeito aos problemas
de aprendizagem na perspectiva dos distúrbios comportamentais que afetam muitas crianças e
adolescentes nas instituições de ensino, tanto públicas quanto particulares. A preocupação dos
profissionais da educação e da sociedade vem aumentando a cada ano, pois mais e mais casos
de comportamentos destrutivos, condutas agressivas, entre outros, afetam o desempenho escolar
de muitos alunos. Este estudo traz definições e abordagens sobre alguns tipos de distúrbio de
comportamento, e propõe alternativas para criar possibilidades de aprendizagem frente a estes
obstáculos do cotidiano escolar. Pretendeu-se enfatizar a necessidade do acompanhamento de
especialistas juntamente com a participação dos profissionais da educação e da família para o
uma aprendizagem significativa da criança.

Palavras-chave: Distúrbio. Aprendizagem. Comportamento. Família. Educação.
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INTRODUÇÃO

O

processo e o produto do conhecimento estão presentes na construção do conhecimento escolar. Assim, vai se tornando claro que a seleção de conteúdos não
é apenas uma lista de conhecimentos transmitidos de acordo com um modelo
escolhido, mas que emerge das condições reais em que dá o trabalho com o conhecimento
no processo de ensino aprendizagem.
Os problemas de comportamento podem acarretar dificuldades de aprendizagem e é,
sem dúvida, um dos aspectos mais angustiantes no dia a dia.
Esta pesquisa teórica nos leva a refletir e articular alguns questionamentos sobre o ensino aprendizagem e os quadros de distúrbios do comportamento que vêm associados ao
baixo desempenho escolar, a repetência, expulsões e suspensões escolares, entre outros.
É preciso inserir mudanças na atuação junto aos alunos, e a aprendizagem não deve ser
considerada como resultado que depende única e exclusivamente do aluno, mas que deve
ser construída a cada dia, junto com o professor e com os especialistas, se necessário, para
que possa potencializar a sua permanência em classes comuns e o interesse dos mesmos
no processo de ensino aprendizagem.
Além disso, a presença da família na aprendizagem das crianças é fundamental, pois
faz com que o educando sinta laços de afetividade e tenha uma cognição significativa.
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DISTÚRBIOS COMPORTAMENTAIS E
FRACASSO ESCOLAR
Uma grande parte dos distúrbios de
comportamento reflete o desequilíbrio social
e emocional.
A sexualidade é uma curiosidade natural
do ser humano em entender sobre o próprio
corpo e sobre corpo do sexo oposto. Torna-se um distúrbio quando apresenta ansiedade
exagerada, reações impulsivas e deturpação
da realidade.
Outro aspecto do distúrbio do comportamento pode vir de problemas familiares, em
cujo núcleo existem situações que podem interferir na aprendizagem, refletindo-se diretamente no rendimento escolar, dentre eles a
separação dos pais; morte dos pais ou parentes próximos; superproteção; abandono
de incapaz; etc.
A vagância é um distúrbio de comportamento que expõe o “paciente” a altos riscos
de danos físicos. O fato de andar sem parar
e sem rumo, pode sofrer uma queda, corre o
risco de ser atropelado, pois não tem noção
do perigo. Além de vagar, repete sem parar e
em voz alta alguma palavra, repetindo-a o dia
todo (nesse contexto fica evidente a impossibilidade de convívio).
A vagância noturna é ainda mais problemática pelos incidentes e transtornos que
acarreta.
Uma maneira eficiente de realizar a investigação das possíveis causas de vagância é a manutenção de um registro diário de
ocorrências. Esse registro é extremamente
útil, pois permite relacionar os fatos ocorridos a eventuais comportamentos reacionais.
O registro deve conter informações que possibilitem identificar se a vagância teve início
a partir de algum fato ou emoção, se houve
alguma palavra ou frase que a desencadeou.

Outro transtorno que pode ocorrer é a
pessoa não conseguir ficar só e “perseguir”
outra, como se fosse sua única ligação com o
mundo, no qual ele não pode viver sem ajuda.
Estudos revelam que a prevenção dos
distúrbios comportamentais deve iniciar já no
momento em que o casal idealiza ter um filho;
futuros pais devem evitar exposição a agentes ambientais que comprovadamente podem
causar alterações nas células reprodutivas ou
interferir no processo de formação e desenvolvimento cerebral do futuro filho.
Na escola, o aluno socializa, entre outros elementos, conceitos, comportamentos e
atitudes, num universo em que se articulam o
saber, o sentir, o valorar. A vida em sociedade
organiza-se tomando como referência valores
que, no desenvolvimento do processo educativo, são construídos e reconstruídos. O aluno
deve reconhecer a presença dos valores em
seu aprendizado, identificar as relações entre
o aprender e em selecionar as informações,
e refletir sobre a importância destes para a
afirmação de valores éticos para a construção
do conhecimento.
Há, entretanto, algumas perguntas para
as quais não se tem as respostas óbvias. Elas
fazem com que se reflita o porquê do fracasso
escolar, pois apontam para situações vivenciadas no dia a dia da escola.
Quando se fala em fracasso escolar,
além de tentar analisar os fatores que contribuem para o seu surgimento, é necessário ter
o conceito do seu oposto: a aprendizagem.
Aprendizagem é um processo vincular,
ou seja, que se dá no vínculo entre quem ensina e quem aprende, ocorre, portanto, entre
subjetividades. Para aprender o sujeito coloca em jogo seu emocional, seu corpo e sua
inteligência. A aprendizagem tem um caráter
subjetivo, pois o aprender implica desejo que
deve ser reconhecido pelo aprendente.
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A aprendizagem é a articulação entre o
saber, conhecimento e informação. Aprender
passa pela observação do objeto, pela ação sobre ele, pelo desejo, e o saber é a apropriação
do conhecimento pelo sujeito de forma particular, própria dele, pois implica no inconsciente.
De maneira geral, o fracasso escolar
pode ser visto por duas diferentes abordagens: fatores internos e externos à escola.
Perrenoud diz que “é a própria organização escolar do trabalho pedagógico que
produz o fracasso escolar”. E afirma que:
[...] definir fracasso escolar como consequência de dificuldades de aprendizagem
é uma visão naturalizadora, que separa os
que têm êxito dos que não têm êxito e que
o sentimento de fracasso experimentado
por um aluno, muitas vezes, é a interiorização do julgamento da instituição escolar
expresso pelo professor no seu alto saber
(PERRENOUD, 2000).

Porém, não se pode descartar os distúrbios comportamentais que estão relacionados
a uma série de fatores que podem implicar na
aprendizagem, resultando no fracasso escolar.
O professor deve identificar o perfil cognitivo do aluno, potencializando suas dificuldades, e observando situações no qual possa
perceber algum transtorno/distúrbio que poderá afetar a aprendizagem deste aluno. A compreensão do fracasso escolar enquanto processo psicossocial complexo está muito além
das evidências dos altos índices de evasão e
reprovação escolar (PERRENOUD, 2000).
A natureza das disfunções na aprendizagem deve ser considerada como consequência de inúmeros fatores como citado anteriormente. De fato, dificuldades, transtornos,
distúrbios e problemas de aprendizagem são
expressões muito usadas para se referir às alterações que muitas crianças apresentam na
aquisição de conhecimentos, de habilidades
motoras e psicomotoras, no desenvolvimento
afetivo (PERRENOUD, 2000).

É importante entender o processo de
ensino aprendizagem. A interação em sala
de aula é um fator de muita importância e,
por esta razão, a descrição dos padrões de
interação próprios das situações didático-pedagógicas escolares tem que ser determinada de acordo com a realidade na qual está
inserida. Dentro deste quadro, os problemas
de comportamento podem acarretar de maneira predominante dificuldades de aprendizagem. Entre eles estão: o comportamento
destrutivo, o transtorno do déficit de atenção/
hiperatividade (TDAH), problemas familiares,
transtorno desafiador e positivo, entre outros.
[...] O indivíduo ao ingressar na escola
já teve experiências relacionadas a diversas
situações e irá reagir a esse novo ambiente
de acordo com condicionamentos anteriores, sendo, portanto, frequente encontrarmos
crianças que não conseguem adaptar-se,
sem ter satisfatório rendimento nos estudos
por estarem comprometidas por ansiedades
e tensões psíquicas (NOVAES, 1986).
Segundo o Programa Inclui (parceria
entre a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina – APDM, e a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo), a
proporção entre meninos e meninas afetados
varia aproximadamente de 2:1 em estudos
populacionais e até 9:1 em estudos clínicos.
A diferença entre essas proporções provavelmente se deve ao fato de as meninas apresentarem mais transtornos e menos sintomas
de conduta, causando menos incômodo às
famílias e à escola (NOVAES, 1986).
Ao longo do desenvolvimento, estes
transtornos comportamentais ficam associados ao aumento do baixo desempenho escolar,
repetência, expulsões e suspensões escolares.
As relações difíceis com os familiares e colegas, o desenvolvimento da ansiedade, depressão, baixa autoestima, problemas de conduta
e delinquência, experimentação e abuso de
drogas precoces, também estão associados
aos distúrbios e é fundamental a procura de
ajuda especializada para dar suporte aos professores e auxílio às famílias (NOVAES, 1986).
30 - ABRIL/ 2022 - Educar FCE

312

Revista Educar FCE - 53 ª Edição - 30 - Abril/ 2022

CONDUTAS AGRESSIVAS EM SALA DE
AULA: UMA TRISTE REALIDADE
A escola fundamental [...] deveria ser, em
um regime plenamente democrático, uma
via de acesso sempre renovada à Natureza, uma introdução larga ao conhecimento
do Homem e da Sociedade, uma ocasião
constante de desenvolvimento da própria
linguagem, como expressão subjetiva e
comunicação intersubjetiva; enfim, um
despertar para que o mais humano e belo
tem produzido a imaginação plástica, musical, poética no Brasil ou fora do Brasil.
Este ideal, que forma o ser consciente das
conquistas do gênero humano, não pode
ser barateado nem trocado por esquemas
inertes ou migalhas de uma informação
científica ou histórica (BOSI, 1993).

Há muito está posto o desafio de construir práticas educativas que conduzam para
além do simples reconhecimento das diferenças e da realidade. Práticas educativas em que
a repetição e a reprodução, seja dos conteúdos
escolarizados, seja dos modelos da sociedade
de consumo, dão lugar ao entendimento e à
descoberta construídos por meio do diálogo, da
comunicação e do questionamento de saberes
e fazeres de cada um e de todos (BOSI, 1993).
Por isso, tem-se questionado, de uma
forma racional, a possibilidade da coexistência dos mais variados tipos de “modelos”, de
modo que provoque o encontro e o debate de
significados e sentidos para uma escola de
qualidade (BOSI, 1993).
O aspecto afetivo tem uma profunda influência sobre o desenvolvimento intelectual,
podendo acelerar ou diminuir o ritmo de desenvolvimento, determinando inclusive sobre
que conteúdos a atividade intelectual se concentra. Na teoria de Piaget (1987), o desenvolvimento intelectual é considerado como tendo
dois componentes: um cognitivo e outro afetivo. Onde paralelo ao desenvolvimento cognitivo se encontra o desenvolvimento afetivo.
Afeto inclui sentimentos, interesses, desejos,
tendências, valores e emoções em geral.

Um dos problemas mais frequentes que
preocupam os professores, as famílias e os próprios alunos é a conduta agressiva em sala de
aula. Percebe-se completa falta de tolerância por
parte dos alunos, dos professores e até mesmo
dos funcionários da escola (PIAGET, 1987).
As dificuldades de aprendizagem podem ser as causas dos problemas afetivos e
de conduta de muitos alunos. um problema
leva ao outro criando um ciclo difícil de ser
rompido, cabendo aos pais e aos professores observar as atitudes e postura dos menores, a fim de identificar a causa de suas
dificuldades (emocionais, de conduta ou de
aprendizagem) para que se possa atuar da
melhor forma no rompimento desse processo
destrutivo (PIAGET, 1987).
Porém, um dos problemas que mais
preocupam é a violência. E esta pode ser
classificada por dois tipos: a violência que
tem como finalidade solucionar conflitos e
a violência gratuita. A primeira é um tipo de
agressão que, infelizmente, é muito comum
na nossa sociedade que prefere não resolver
os conflitos de maneira pacífica (exemplo: as
guerras), (LÓPEZ, 2004).
A violência é utilizada para a resolução
do conflito. Na escola percebe-se o mesmo.
Os alunos não conversam para resolver seus
conflitos, partem logo para a agressão, não
se importando com as consequências que
seus atos podem proporcionar. Isso gera um
clima de desconfiança nas relações, dificultando a cooperação e o bem estar no ambiente escolar. O segundo tipo de agressão é tão
destrutivo quanto o primeiro (LÓPEZ, 2004).
Faz a vítima que sofre a agressão gratuita uma pessoa desprovida de autoestima,
ansiosa, depressiva, com constante sensação
de medo e forte rejeição à escola. Além disso,
traz consequências para o próprio agressor
que se torna uma pessoa que não consegue
conviver com o diferente e nem lidar com as
contrariedades da vida.
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Muitas vezes, usam a violência para
tornarem-se líderes de gangues ou de locais
onde costumam frequentar, mesmo se esse
lugar for a escola:
[...] Nessa dinâmica, as relações sofrem
deteriorações difíceis de reparar, pois as
pessoas envolvidas tiram o pior de si mesmas, a colaboração torna-se difícil, árdua
e, às vezes, impossível, a convivência pode
criar problemas sérios nos grupos e nas
pessoas mais preocupadas em molestar
os outros e a fazer esforços de todo tipo
para suportar os conflitos (LÓPEZ, 2004).

Segundo LÓPEZ, 2004, é possível destacar quatro dimensões principais que devem
ser objeto de atenção no contexto escolar:
pessoal, cognitiva, afetiva e de conduta. Destaca também os conteúdos emocionais e sociais para o bem-estar e apoio dos alunos
com problemas escolares:
• Personalidade: autoestima – geral e
escolar; autoeficácia; lugar de controle.
• Cognitivos: visão positiva (do ser humano); juízo moral (pós-convencional);
valores (diversidade, tolerância, etc);
planejamento de metas realistas.
• Afetivos: empatia; amizade; rede social;
relaxamento; autocontrole emocional.
• De conduta: habilidades sociais;
habilidades interpessoais; conduta
pró-social; controle de agressividade
(LÓPEZ, 2004).
Enfim, em todas as situações, os professores devem ter um olhar atento e sensível
a estas questões do cotidiano escolar. Buscar a identificação dos problemas afetivos e
de conduta, analisar suas possíveis causas e
agir da melhor forma para melhorar a convivência dos alunos. Portanto, a estratégia mais
adequada é a prevenção. O desafio é procurar que os alunos se rendam bem sem pôr
em questão o seu bem-estar (LÓPEZ, 2004).
São necessários programas formais de
intervenção com as famílias, palestras nas
escolas, para que esta proposta preventiva
tenha o efeito esperado.

AS AÇÕES DO PROFESSOR,
PSICOPEDAGOGO E DA FAMÍLIA
DIANTE DOS DISTÚRBIOS
COMPORTAMENTAIS E FRACASSO
ESCOLAR
As pessoas envolvidas no processo
educativo sentem necessidade de saber
como as crianças pensam, se desenvolvem,
adquirem conhecimento do mundo e para
atender essas necessidades procuram estudar, pesquisar e aprender (BLANCO, 2004).
Levando-se em consideração a vida diária de um professor, observa-se o surgimento de fatos que são incomuns, confusos e até
preocupantes. Isto acontece quando o mesmo depara-se com crianças com dificuldade.
Apesar de ter se preparado para a profissão,
o professor às vezes se sente impossibilitado quando se defronta com tais obstáculos,
como quando surge uma criança que não
consegue aprender por mais tentativas que
se faça, a lacuna na compreensão do ser humano se apresenta em toda sua grandeza
(BLANCO, 2004):
Frente às dificuldades escolares, as
crianças apresentam um declínio no prazer
da aprendizagem logo que se depara com
elas.
[...] A educação escolar tem como objetivo fundamental promover,de forma
intencional, o desenvolvimento de certas
capacidades e a apropriação de determinados conteúdos da cultura, necessário
para que os alunos possam ser membros
ativos em seu âmbito sociocultural de referência. Para atingir o objetivo indicado,
a escola deve conseguir o difícil equilíbrio
de oferecer uma resposta educativa, tanto
compreensiva quanto diversificada, proporcionando uma cultura comum a todos
os alunos, que evite a discriminação e
a desigualdade de oportunidades e, ao
mesmo tempo, que respeite suas características e suas necessidades individuais
(BLANCO, 2004).
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O autor enfoca a ação dos professores
frente aos problemas comportamentais e em
como o psicopedagogo pode ajudá-lo nas
questões da aprendizagem.
Atualmente há uma tendência cada vez
maior para os currículos abertos e flexíveis, que
permitem responder aos desafios da diversidade. São estabelecidas aprendizagens mínimas,
para assegurar que todos os alunos adquiram
os conceitos básicos, desenvolvendo e enriquecendo seu conhecimento (BLANCO, 2004).
As propostas para assegurar o aprendizado dos alunos que apresentam problemas
comportamentais são possibilitadas pela parceria que o psicopedagogo deve ter com a
escola e com o professor. O psicopedagogo
visa buscar os obstáculos e as causas dos
problemas de aprendizagem, estuda as questões que surgem durante o processo diagnóstico do aluno e aponta caminhos para um
aprender mais eficiente (BLANCO, 2004).
O diagnóstico e o tratamento podem ser
realizados na própria instituição, locais neutros
ou em clínicas particulares, porém sempre mantendo contato com o professor e com a família.
As dificuldades com a aprendizagem
podem decorrer de diversas causas, e os
sintomas que aparecem, quase sempre, estão ligados ao uso do instrumental simbólico,
cujo domínio nos permite aprender todos os
conhecimentos do mundo – a linguagem escrita, oral, corporal, cartográfica, matemática,
visual, informática etc.
Nesse sentido a ação do psicopedagogo se faz a partir de uma entrevista com a
mãe (Anamnese), objetivando colher informações como: Identificação da criança: nome,
filiação, data de nascimento, endereço, nome
da pessoa que cuida da criança, escola que
frequenta, série, turma, horário, nome da professora, irmãos, escolaridades dos irmãos,
idade dos irmãos. Motivo da consulta, esclarecimento sobre o trabalho psicopedagógico,

definição de local, data e horário para a realização das sessões e honorários.
Além destes, realiza o EOCA (Entrevista Operativa Centrada na Aprendizagem), a
aplicação das provas piagetianas e projetivas
com a criança, as sessões lúdicas centradas
na aprendizagem e, por fim, a devolutiva para
a família e para o professor para os devidos
encaminhamentos.
A avaliação das possíveis necessidades
educativas dos alunos revela-se como um
dos componentes mais críticos da intervenção psicopedagógica.
Cabe ao professor interagir com o psicopedagogo de forma que juntos, possam
construir vínculos que possibilitem a melhor
maneira do aluno superar suas dificuldades
de aprendizagem.
A Psicopedagogia é uma área do conhecimento ligada tanto à Educação quanto
à saúde e que, além das dificuldades encontradas em âmbito escolar, o psicopedagogo
precisa investigar as mudanças que possam
vir do lar destes indivíduos, podendo afetar,
mesmo que indiretamente, o aprendizado.
Bossa (2007) afirma que a Psicopedagogia define que todo ser humano é capaz de
aprender e que, se houver qualquer elemento que dificulte essa ação, o psicopedagogo
deve intervir incessantemente para solucionar
tais problemas. Hoje em dia, a psicopedagogia está crescendo em estudos e principalmente em seu campo de atuação e este
profissional é fundamental nas instituições
escolares, como afirma o autor:
Cabe ao psicopedagogo assessorar a escola no sentido de alertá-la para o papel
que lhe compete, seja redimensionando o
processo de aquisição e incorporação do
conhecimento dentro do espaço escolar,
seja reestruturando a atuação da própria
instituição junto a alunos e professores e
seja encaminhado a alunos e outros professores (BOSSA, 2007, p.67)
30 - ABRIL/ 2022 - Educar FCE

315

Revista Educar FCE - 53 ª Edição - 30 - Abril/ 2022

Acima de tudo, o psicopedagogo como
profissional, deve estar sempre atualizado e
manter a sua formação continuada para exercer um papel totalmente diferenciado no atendimento e diagnóstico das crianças.
O objetivo do tratamento psicopedagógico é o desaparecimento do sintoma e a
possibilidade do sujeito aprender normalmente em condições melhores, enfatizando a relação que ele possa ter com a
aprendizagem, ou seja, que o sujeito seja
o agente da sua própria aprendizagem e
que se aproprie do conhecimento (PAIN
apud BOSSA,2007, p.21).

Portanto, a psicopedagogia caminha
para que o aluno seja o protagonista de sua
aprendizagem e que gere, acima de tudo, a
sua autonomia nas questões escolares (PAIN
apud BOSSA,2007, p.21).
Os psicopedagogos, auxiliam da melhor forma possível a elaborar um plano de
aula para que os alunos possam entender
melhor as aulas, ajudar na elaboração do
projeto pedagógico, orientar os professores e
contar com a ajuda dos demais profissionais
da saúde como fonoaudiólogos, psicólogos
entre outros (PAIN apud BOSSA,2007, p.21).
A partir de avaliações psicopedagógicas deve orientar as famílias e o trabalho em
conjunto com os professores e gestão, para
auxiliar o aluno da melhor forma possível para
que este supere todas as barreiras.
Diante do exposto, é preciso ressaltar
que Psicopedagogia é uma área de conhecimento ligada à Educação e a saúde, que
estuda e trabalha com o processo de aprendizagem humana e suas dificuldades, considerando o meio em que a criança vive, sua
família, escola, história de vida e a sociedade
a qual pertence. O Psicopedagogo também
deve estar atento às mudanças culturais e
incluir na formação dos educandos que necessitam de ajuda para a formação do aprendizado (PAIN apud BOSSA,2007, p.21).

tico para atender as crianças que por algum
motivo, possuem uma dificuldade de aprendizagem.
Atualmente o psicopedagogo possui um
amplo leque de atuação, como clínicas, escolas, pesquisas acadêmicas entre outros, que
cresce em sua formação e atuação a cada
dia no Brasil e a capacidade de diagnosticar
e atender os alunos em sua especificidade.
O psicopedagogo na escola pode contribuir em três aspectos: no que se refere à
gestão pedagógica, a comunicação e o apoio
individualizado. O professor deve ter consciência de que seu papel em sala de aula deve
ser de mediador da aprendizagem contribuindo com o aluno e levando o mesmo para a
autonomia (PAIN apud BOSSA,2007).
A Psicopedagogia não deve ficar focada
no ambiente escolar, mas expandir e atingir a
família e o entorno que o aluno está inserido,
respeitando todas as etapas de aprendizagem
e dando suporte ao professor e a família logo
após o diagnóstico.
Deve-se lembrar que os professores da
educação infantil devem ter em mente a importância do brincar para a construção do
significado e para que as crianças estruturam
sua autoimagem e sua interação com o mundo, partindo do eu, para o mundo, contribuindo para o fortalecimento dos laços afetivos,
sendo vitais para seu ato educacional, e é justamente nessa primeira fase que a figura de
um psicopedagogo com o auxílio adequado
pode ajudar a criança em suas dificuldades
de aprendizagem (PAIN apud BOSSA,2007).
O apoio pedagógico individualizado é
voltado mais para o contexto clínico, onde
é desenvolvido um trabalho com os alunos
que apresentam necessidades de um atendimento especializado. Neste caso, deverá ser
feito práticas para desenvolver, na criança,
as funções cognitivas necessárias, ajudando
assim seu desempenho na escrita e na alfabetização.

O estudo da psicopedagogia de acordo
com Bossa (2000) fica definido no estudo do
ser humano enquanto um ser que aprende e
uma elaboração de metodologias e diagnós30 - ABRIL/ 2022 - Educar FCE
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Portanto, a parceria entre a escola, educadores e a figura do psicopedagogo são
fundamentais no desenvolvimento das habilidades e competências dos alunos que necessitam de respeito às suas singularidades e
especificidades, pois cada indivíduo aprende
de maneira única.
Atualmente os pais estão transferindo a
função do educar para as escolas, o pretexto
para tal atitude é afirmar que não tem tempo
pois trabalham muito, deixam as crianças em
tempo integral na escola, onde se alimentam,
estudam e só chegam em casa para dormir e
no outro dia se inicia o ciclo novamente.
De acordo com Paulo Freire (1987), o
professor exerce uma função de mediador do
processo de ensino e aprendizagem e não
deve ser visto como uma pessoa responsável
pela criação do indivíduo.
Constantemente, algumas famílias transferem funções que não são da escola, como
consequência disso, têm o mau desempenho
escolar e a indisciplina, pois muitas vezes por
rebeldia, as crianças e adolescentes começam a fazer certas coisas a fim de chamar a
atenção dos responsáveis (FREIRE, 1987).
Os pais devem separar um tempo para
poder acompanhar a vida escolar de seus
filhos, seja nas lições de casa ou reuniões
pedagógicas para que haja um comprometimento maior com a educação de seus filhos,
no entanto, não é o que acontece muitas vezes, como afirma Miller (2000, p.31): “Quanto ao envolvimento dos pais nas atividades
propostas pelas escolas constatamos que
muitos não dispõem de tempo para estarem
indo à escola participar de discussões pedagógicas”.
Além das questões de falta de tempo
por causa do trabalho, ainda tem as famílias
de pais separados, o que dificulta mais ainda
o processo de comunicação entre até mesmo
entre os próprios pais, e a relação com a escola fica cada vez mais distante. A escola enquanto uma instituição que promove o aprendizado e relações culturais, precisa estimular
a participação das famílias na vida de seus
filhos, deve ser um ambiente acolhedor, que

embora tenha as funções de cuidar e educar,
são apenas tarefas complementares aos cuidados do seio familiar (MILLER, 2000).
Além disso se as crianças e adolescentes perceberem que o pai está realmente
preocupado e interessado com que fazem na
escola o trabalho de ensino seria muito mais
fácil, a partir de estudos realizados, muitas
vezes o mal desempenho de uma criança é
uma maneira para atingir o olhar dos pais
que muitas vezes está só trabalhando e não
reserva alguns minutos para conversa.
Com o acompanhamento familiar é possível encontrar maneiras mais eficazes de até
mesmo solucionar problemas de dificuldade
de aprendizagem por conhecer melhor as individualidades desta criança (MILLER, 2000).
A família também deve estar envolvida
em todas as decisões do que se refere às
escolas, esse direito previsto por lei inclusive,
permite uma ligação entre família e escola.
Piletti (1987) afirma em seu livro que:
O fato de as atividades de ensino e aprendizagem, nas diversas matérias, constituírem as funções específicas da escola,
não implica que a comunidade deva estar ausente delas. Pelo contrário: quanto
maior a presença da comunidade, maior
tenderá a ser a eficácia dessas atividades
(PILETTI, 1987).

O ideal para uma aprendizagem concreta e significativa seria criar um ambiente
propício para o diálogo entre essas duas instituições e importância na vida do indivíduo
como a escola e a família, um local em que
haja o diálogo e a colaboração mútua entre
as partes (PILETTI, 1987).
Diante desta dificuldade de garantir a
aproximação entre pais e a escola, o gestor
também vai desempenhar a tarefa de permitir
a aproximação da família à escola, seja por
meio de eventos, reuniões, mas que haja de
fato uma relação de harmonia e diálogo entre
as instituições escola e família.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesta perspectiva, é muito importante o processo de criação pedagógica, na busca de
novas estratégias metodológicas, respeitando as diferenças e ao mesmo tempo, levando em
consideração a parceria com os especialistas e com o psicopedagogo.
Observou-se também a necessidade da consciência da realidade, da falta de tolerância
por parte das pessoas e do estresse que os problemas e a correria do dia a dia acarretam
na personalidade humana.
Não se pode perder de vista as especificidades de cada distúrbio apresentado para
que se possam oferecer respostas educativas adequadas para a garantia do pleno desenvolvimento e de um melhor desempenho escolar.
Portanto, as estratégias de ensino e as parcerias com os especialistas devem ser considerados para que possibilitem a plena inserção destes alunos, e que sejam oferecidos apoios
pedagógicos que se farão necessários para oferecer o suporte de aprendizagem para os alunos com distúrbios comportamentais, considerando, assim, sua forma peculiar de aprender
e a de conviver no mundo que os rodeia.
O apoio pedagógico individualizado é voltado mais para o contexto clínico, onde é
desenvolvido um trabalho com os alunos que apresentam necessidades de um atendimento
especializado. Neste caso, deverão ser feitas práticas para desenvolver na criança, as funções
cognitivas necessárias, ajudando assim seu desempenho na escrita e na alfabetização.
Antes da inserção das novas tecnologias à sala de aula, o ensino ficava restrito somente
ao uso do giz e lousa. Após a inserção dessas novas ferramentas no cotidiano do educando,
foi possível despertar o interesse e a curiosidade com o uso do computador e internet em
sala de aula.
Por consequência, os conteúdos desses recursos ajudam a excluir o lado negativo que a
educação possui e deixa que a criança aprenda de uma maneira mais próxima ao seu mundo.
Portanto, a parceria entre a escola, educadores e a figura do psicopedagogo são fundamentais no desenvolvimento das habilidades e competências dos alunos que necessitam de
respeito às suas singularidades e especificidades, pois cada indivíduo aprende de maneira
única.
Logo, o trabalho do psicopedagogo não pode ser isolado; deve haver uma parceria entre
os professores e a família do educando para que este tenha sucesso em sua aprendizagem,
então, a criança será preparada para sua autonomia.
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TEATRO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: A IMPORTÂNCIA DO JOGO
SIMBÓLICO
RESUMO: As contribuições dos jogos teatrais e do teatro na aprendizagem de alunos na Educação
Infantil têm sido observadas no sentido que cada jogo além da função recreativa tem uma intenção
educativa auxiliando no processo de ensino e aprendizagem dos alunos no seu desenvolvimento.
Assim, o teatro e os jogos teatrais são entendidos como recursos que proporcionam para as
crianças o prazer quando está brincando como também ensinam e educam quando são instigadas
propositalmente por seus educadores no auxílio do desenvolvimento de certas habilidades em
salas de aula.

Palavras-chave: Teatro; Educação infantil; jogos.
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INTRODUÇÃO

Q

uando se pensa em possibilidades na educação, muitas vezes cai- se na segmentação de conhecimentos, pois cada área de conhecimento tem a sua importância, a sua relevância e, ao trabalhar a junção de duas ou mais, nota-se
o medo de que essa importância seja perdida. O conhecimento compartimentado foi uma
maneira de organizar especialistas em assuntos determinados e, muitas vezes, esquecer-se
de que o mundo é um amálgama de tudo o que vivemos, das várias referências, das complexidades das coisas.

Não se pode esquecer que é importante ter conhecimentos e buscar se aprofundar nos
mesmos, mas que não haja um radicalismo, excluindo as possibilidades de se integrar assuntos, de permitir que o aluno aprenda de forma prazerosa, que se conheça qual é o ambiente
de trabalho que estamos inseridos, e, principalmente, quem é este aluno.

As semelhanças, conexões e, enfim, contribuições de uma área de conhecimento multidisciplinar como o teatro para o campo da educação, possibilita novas percepções. É nesse
contexto que apresento uma experiência com o teatro num ambiente de educação infantil, com
crianças até quatro anos. Essa experiência foi contemplada com jogos, jogos dramáticos, e
jogos teatrais, numa faixa etária que muitas vezes recebe a imagem de ser impossível de se
trabalhar tal assunto.

Também pretendo apontar conexões e semelhanças entre conceitos teatrais e da psicologia infantil e como ambos refletem em situações em que o jogo está presente, evidenciando neste artigo o jogo dramático, o jogo tradicional e o jogo teatral como método de
ensino-aprendizagem.

E neste sentido que a contribuição do teatro como recurso didático e os jogos teatrais
estará proporcionando para o sujeito um crescimento pessoal (motricidade, afetivo, cognitivo).
O relacionamento entre o indivíduo e o coletivo permitirá a vivência de situações importantes
para o seu convívio social, exercendo de direitos e deveres, o respeito às diferenças, dentre
outras. Um desses enfoques é o jogo no contexto pedagógico que enfoca a parte de um
todo, o qual pode contribuir na formação de cidadãos mais participantes e responsáveis pelo
outro. Como o jogo faz parte da sociedade, deve contribuir para que a justiça, a tolerância e
a inclusão estejam presentes no cotidiano das pessoas. Para tanto se fez uma pesquisa de
viés qualitativa com os professores de uma escola da rede municipal de ensino de Teresina,
localizada na zona sul. A escola oferece à comunidade o ensino na Educação Infantil. Os sujeitos da pesquisa são formados em Licenciatura Plena em Pedagogia há quatro anos e que
tem entre 7 a 8 anos de experiência no magistério. O instrumento utilizado na pesquisa foi a
entrevista. Dessa forma, o texto ora apresentado pretende contribuir para a reflexão sobre o
uso do teatro como um recurso pedagógico em uma escola voltada para formação.
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Gostaria de início salientar o que tornará possível à criança imaginar, para conseguinte
transpor essa imaginação e os procedimentos acima citados nos jogos em que envolvem o
teatro, ou em simulações que ocorriam no espaço estudado.

Trazendo viva a presença do faz-de-conta e do drama infantil a criança consegue se ver
em outras situações, destruir bandidos e ressignificar objetos, transformando um pequeno graveto na espada mais poderosa do mundo, isto ocorrerá graças a simbolização, a construção
de símbolos. Estando presente também a inserção de elementos reais e irreais, procura-se
identificar como a criança faz essa separação.

Mas como essa realidade será construída? Ela advém de que conceito? É natural do ser
humano ou é construída?

Então, percebe-se que o homem necessita dos símbolos para interpretar e construir a
sua realidade. É assim que se forma a interpretação do homem, através de divergências de
pensamentos e análises de realidades distintas, percebendo assim, que o ser humano é único,
mas se constitui por meio de diferentes influências, tanto externas quanto internas.

A didática tem como um dos seus objetivos a direção técnica da aprendizagem, portanto
estuda a técnica de ensino em todos os seus aspectos práticos e operacionais.
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EMBASAMENTO TEÓRICO
Começaremos com Libâneo, e sobre
a didática de acordo com ele, [...] “cabe a
ela converter objetivos sócio-políticos e pedagógicos em objetivos de ensino, selecionar
conteúdos e métodos em função desses objetivos, estabelecer, os vínculos entre ensino
e aprendizagem” (1994, p.26),
A arte é necessária, é uma linguagem que
mostra o que há de mais natural no homem; através da qual é possível verificar,
até mesmo, que o homem pré-histórico e
o pós-moderno não estão distantes um
do outro quanto o tempo nos leva a imaginar. A arte é baseada numa noção intuitiva que forma nossa consciência. Não
precisa de um tradutor, de um intérprete.
Isso é muito diferente das línguas faladas,
porque você não entenderia o italiano falado há quinhentos anos, mas uma obra
renascentista não precisa de tradutor. Ela
se transmite diretamente. E essa capacidade da arte de ser uma linguagem da
humanidade é uma coisa extraordinária
(OSTROWER, 1983).

Assim a didática é o caminho que temos que percorrer, para estimular, dirigir e
encaminhar a aprendizagem para a formação
e desenvolvimento do sujeito. Por isso, conhecer sobre didática e a prática pedagógica é
fundamental para que se possa usar o teatro
em sala de aula.
A prática pedagógica se refere às práticas realizadas pelos professores em sala
de aula nas instituições que compõem uma
rede de educação e isso é particular de cada
profissional. Sendo a prática pedagógica condutor do cotidiano, onde está inserida todas
as rotinas e momentos que compõem o fazer
diário das instituições de educação. O professor utilizando na sua prática o teatro estará
estimulando a criança ao desejo de aprender
e nesta conjuntura Reverbel (1997) fala da
importância do uso do teatro no ensino:

O ensino do teatro é fundamental, pois,
através dos jogos de imitação e criação,
a criança estimulada a descobrir gradualmente a si própria, ao outro e ao mundo
que a rodeia. E ao longo do caminho das
descobertas vai se desenvolvendo concomitantemente a aprendizagem da arte e
das demais disciplinas (p. 25).

Por isso é fundamental aliar didática e a
prática pedagógica no uso do teatro em sala
de aula da educação infantil para que assim
possa contribuir para o desenvolvimento dos
alunos proporcionando novas experiências.
É aqui onde entra o jogo lúdico, pois lúdico é referente ao jogo como metáfora, o que
possibilitará uma mediação entre realidade e
pensamento. Ele será responsável pelo relacionamento entre o real e o irreal, em que a criança
ligará esses dois planos. Por exemplo, quando
a criança faz bolo de areia ela finge que come,
não significando que ela não acredite que aquele montinho de areia seja mesmo um bolo.
Dessa forma, o trabalho cenográfico permite o desenvolvimento do pensamento reflexivo sobre a sua obra, por exemplo: ao criar o
cenário que representa o lugar onde acontece
a cena: lugar geográfico, lugar social, lugar geográfico e social ao mesmo tempo. O cenário
também pode significar o tempo: época histórica, estações do ano, certa hora do dia. Assim,
a função do cenário é a de determinar a ação
no espaço e no tempo para que o espectador
possa entender os acontecimentos. Ao interpretar, o personagem utiliza a palavra, que possui
funções variadas de acordo com o gênero dramático, o modo literário ou teatral, etc.
A participação no teatro é a sua essência.
O valor estético do teatro é abordado por Aristóteles, sendo o primeiro a analisar e explicitar
a composição narrativa, inicialmente nas tragédias gregas, onde conceitos como mimesis, deixam claro que a imitação é a das paixões que
movem o homem e não apenas as suas ações,
modificando o entendimento da função de catarsis, que, através da identificação com a trama
e seus personagens, o espectador seria capaz
simplesmente de expressar seus sentimentos.
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Todavia, seu papel vai além, permitindo
que a platéia repense seu estar no mundo, que
se dá através de um conflito – que o coloca em
presença de questões humanas. O conflito é
gerado pelas relações entre os personagens.
O objetivo do texto é proporcionar a eficácia da peça, dessa forma, o texto deve ser
bem formulado e diálogos bem estruturados.
Com relação ao teatro infantil, a ação dramática,
como característica do teatro, deve ser observada seguindo os mesmos critérios de avaliação de peças para adultos, como por exemplo:
estrutura da peça, articulação dos atos, cenas
principais e caracterização das personagens.
A estrutura da peça apresenta três elementos: exposição, conflito e desenlace. A
exposição é a parte em que o público toma
conhecimento dos acontecimentos. No conflito, os problemas descritos na exposição chegam ao clímax, aumentando tensões.
A escolha de jogos teve como um dos
motivos a percepção que, ao trabalhar com os
jogos teatrais as crianças simulam e exploraram
situações vivenciadas em seu cotidiano ou que
não gostariam de vivenciar na vida real, mas
percebem no jogo possibilidades de explorá-las.
Instrumento de educação e ação didática, é de efetiva validade para que sejam
atingidos os objetivos no campo na afetividade, da cognição e da motricidade. É neste
sentido que os jogos teatrais como prática
na escola estão desenvolvendo processos de
aprendizagens que contribuam para formação
de sujeitos autônomos, mediados pelo pensamento dramático e pelas experiências de
grupo.
A criação coletiva que faz parte da atividade do jogo teatral é importante para formação da consciência crítica do sujeito. A
prática pedagógica do professor voltada com
mais ênfase para ludicidade é uma maneira
de mudar um pouco a sua didática em sala
rotineiramente e ao usar o teatro como mediação pedagógica diversificam-se as ações
em sala de aula e isso ajuda no despertar do

interesse do aluno para o conhecimento. E de
acordo com Candau (2011): O educador de
hoje é aquele que encara a educação como
problematização. A educação assim encarada é aquela que propicia desenvolver nos
alunos o seu poder de captação e compreensão do mundo como realidade em processo,
pensando-o e a si mesmo, sem dicotomizar
este pensar da ação,
A prática educativa problematizadora propõe aos homens a sua própria situação
como um problema (um desafio) a ser encarado, visando à transformação. (p.102)
E esse novo educador de acordo com
Candau (2011) “reconhece o seu papel
político, a dimensão política da educação,
e a interioriza como profissional e como
sujeito, refletindo-a através de sua práxis”
(p. 103).

Sendo assim o educador estará proporcionando uma educação consciente em que
o sujeito possa buscar refletir a sua relação
com o mundo e com a realidade. Utilizando
o lúdico em sua prática o professor estará
proporcionando tanto o aprendizado quanto
um momento prazeroso, pois o lúdico ajuda
no desenvolvimento da criança onde a brincadeira e o jogo são aspectos importantes
na sua aprendizagem e desenvolvimento e
através das atividades estarão desenvolvendo
novas experiências que irão contribuir para
o desenvolvimento integral e social do educando. Através dessas atividades lúdicas o
aluno tem uma participação ativa no processo de ensino-aprendizado, o professor estará
motivando e colocando o aluno em diversas
situações onde ele pesquisa e experimenta,
fazendo com que conheça suas habilidades
e limitações, então sua prática não pode ser
burocrática:
[...] prática educativa não poderá ser, ser
de forma alguma, uma prática burocrática
(ou profissional burocrata)". Ela tem que
ser uma ação comprometida ideológica
e efetivamente. Não se pode fazer educação sem “paixão” (LUCKESI apud CANDAU, 2011 p. 28) .
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A paixão pela docência é a melhor forma de atuar com sua prática em sala, pois
nessa relação interpessoal no processo de
ensino aprendizagem, o professor estará
usando uma abordagem mais humanista:
Essa abordagem leva a uma perspectiva
eminentemente subjetiva, individualista e afetiva do processo de ensino-aprendizagem.
Para esta perspectiva, mais do que um problema de técnica, a didática deve se centrar
no processo de aquisição de atitudes tais
como: calor, empatia, consideração positiva
incondicional (CANDAU, 2011 p. 14).

O docente ao levar em consideração a
realidade do aluno nas suas reflexões didáticas, partindo do princípio do onde e do meio
em que o aluno vive deve ser encarado como
ponto de partida para apresentar para os educandos um conhecimento real e efetivo de
outras culturas e realidades e concomitante
a isso a reflexão sobre a sua. Sendo assim:
Adaptar o conteúdo à criança pobre não
significa dar a ela apenas uma parte, mas
inventar maneiras de ensinar-lhe tudo, de
outro jeito, com outro ritmo, em outra sequência, organizando e reorganizando o material que ela precisa dominar sempre que
for preciso (CANDAU apud MELLO p.104).

Portanto podemos inferir dessa forma
que a Didática é um importante guia, pois
ao ocupar-se das estratégias de ensino, das
questões práticas relativas à metodologia e
das estratégias de aprendizagem, agregando
a isso a reflexão sobre a escola contemporânea e as novas influências no ensino- aprendizagem, despertar hoje uma auto reflexão
para os professores, atrelando a isso novas
maneiras de proporcionar acesso ao conhecimento para os seus educandos,
Quando as situações lúdicas são intencionalmente criadas pelo adulto com vistas
a estimular certos tipos de aprendizagem,
surge a dimensão educativa. Desde que
mantida as condições para a expressão
do jogo, ou seja, a ação intencional da
criança para brincar, o educador está potencializando as situações de aprendizagem (KISHIMOTO, 1996, p.36).

A utilização desses recursos como fins
pedagógicos leva a analisar as contribuições
para o desenvolvimento intelectual dos sujeitos, pois cada jogo tem uma intenção e
função nesse processo de desenvolvimento.
Para Peter Slade (1978) o jogo dramático infantil não é uma atividade inventada, mas o
comportamento real dos seres humanos.
Para ele, o jogo dramático é capaz de
promover uma libertação emocional assim
fornecer uma autodisciplina interna; e o jogo
dramático infantil se caracteriza por um fluxo
de linguagem, um discurso espontâneo que
é estimulado pela improvisação e enriquecimento pela interpretação. E distingue entre
duas formas de jogo, ambas dramáticas: jogo
pessoal e jogo projetado. Jogo projetado é o
drama no qual é usada a mente toda, mas o
corpo não é usado totalmente,
[...] a ação principal tem lugar fora do
corpo e o todo se caracteriza por uma
extrema absorção mental. Jogo pessoal
é um drama óbvio: a pessoa inteira, ou
eu total é usado. Ele se caracteriza por
movimento e caracterização, e notamos
a dança entrando e a experiência de ser
coisas ou pessoas (PETER SLADE, 1978,
p. 19).

Assim ao utilizar o jogo teatral na educação infantil, o educador estará contribuindo
para o crescimento pessoal e o desenvolvimento cultural do educando, por meio do domínio da comunicação e do uso interativo da
linguagem teatral, nessa perspectiva está caminhando para o campo do ensino-aprendizagem criando condições para a construção do
conhecimento, introduzindo as propriedades
do lúdico, do prazer, da capacidade de iniciação, ação ativa, motivadora, a improvisação,
concentração, organização, a liderança e o
controle pessoal são desenvolvidos.
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E o docente e toda a comunidade escolar deverão conhecer e compreender a importância de tais instrumentos pedagógicos
para o desenvolvimento intelectual dos seus
alunos. É importante destacar que ao utilizar
o teatro e os jogos teatrais como recursos
pedagógicos, e inserir os mesmos no auxílio
de suas atividades, não se deve utilizá-lo de
qualquer forma precisa fazer um planejamento específico para o uso de cada um como
ferramenta de ensino- aprendizagem do conteúdo que deseja ser ensinado, caso não haja
planejamento esses recursos são totalmente
ineficazes e não exercerão suas funções educativas, proporcionando apenas as situações
de prazer.
Agindo elas reproduzem os papéis do
meio cultural a sua volta, explorando diferentes formas de relações e valores presentes
em seu contexto. Possibilitando vivências com
elementos reais e irreais, podendo ou não ter
a inserção de objetos, mas tendo o símbolo
como elemento que transita entre a fantasia e
o fictício pode contribuir diretamente no processo de apropriação e interação da criança
com a sociedade em que está inserida e com
o aprendizado de alguns elementos teatrais
em suas vivências.
Percebe-se que a criança ao participar
desses jogos, conhece e reproduz situações
dramáticas, vivenciam novas possibilidades
de aprendizagem e engrandecem o seu conhecimento a respeito da área do teatro.
Enfim, traçando um parâmetro a respeito da instituição de educação infantil, o histórico do jogo ,contendo suas ramificações
que se dão em drama infantil/faz-de-conta,
jogo tradicional e jogo teatral e a minha experiência enquanto estágio, pode se concluir
que, as estratégias darão certo se você planejar, aplicar e avaliar, apontando aspectos
relevantes quanto ao papel do educador, que
conseguirá seus objetivos se lutar por aquilo
que acredita.

O jogo e a brincadeira estão presentes
na sociedade desde o surgimento da cultura, retratando, através do brincar (momento
lúdico), aspectos culturais, sociais e de sobrevivência em que o ser humano está envolvido. O homem vivencia essa brincadeira, o
homem joga, em várias etapas de sua vida,
sendo que esse jogo se modifica de acordo
com suas fases de desenvolvimento.
O jogo é um método de conhecimento
humano. Na infância, ao se envolver com os
jogos, as crianças simulam situações vivenciadas em seu cotidiano ou que não gostariam de presenciar na vida real, por perceberem no jogo possibilidades de explorá-las.
Agindo, elas reproduzem os papéis das
pessoas que estão à sua volta, experienciando diferentes formas de relações e valores
presentes em seu contexto.
Então, considerando-se que o jogo é
algo tão presente e humano, fazendo parte da
vivência e existência infantil, porque não aplicar/desenvolver jogos teatrais em crianças no
período da educação infantil? Essa pergunta
me inquietou e então decidi arriscar. Durante
a graduação ouvi vários comentários de que
a aplicação de jogos teatrais para crianças
muito pequenas pode não dar certo, devido,
entre algumas das observações, ao necessário cumprimento e a absorção de regras.
O espaço da educação infantil tem um
histórico de aproximadamente cento e cinqüenta anos, mas o crescimento da busca
por essa instituição no Brasil deu-se principalmente na década de 70, tendo como principal motivo a inserção da mulher no mercado
de trabalho. Outro motivo foi o aumento da
consciência social, bem como o reconhecimento da importância e da necessidade da
educação social na infância, havendo uma
preocupação, tanto de órgãos públicos como
de instituições de ensino, em realizar estudos
teóricos e pesquisas voltadas a esse campo,
sendo de importância.
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A criança é um ser ativo e traz consigo necessidade de se movimentar, de se comunicar, seja através da linguagem, ou seja,
através do lúdico. A interdisciplinaridade está
intrínseca na educação, onde professor e aluno devem buscar meios que entrelaçam o
conhecimento. Portanto no Ensino Infantil, o
brincar (Corpo e Movimento) é parâmetro para
o desenvolvimento integral da criança. Sendo
assim, é por meio da brincadeira e da fantasia
que a criança se apropria do mundo adulto,
das regras e da complexidade sócio-cultural
da sociedade a qual pertence. Sendo assim
uma proposta de Ensino Infantil de qualidade
compreende o papel fundamental do brincar,
bem como as possibilidades de compor uma
proposta pedagógica que de fato promova
um desenvolvimento infantil de qualidade.
Neste movimento, o teatro como uma
das manifestações culturais engloba as expressões e comunicação, também ligada ao
desenvolvimento e a aprendizagem das crianças nesta faixa etária possibilitando o desenvolvimento de sua identidade e autonomia.
Assim sendo, buscou-se reunir informações
através de pesquisa bibliográfica que pudessem demonstrar a capacidade que o teatro
tem de transformar a aprendizagem. fundamental para a implementação de políticas públicas para a infância.
Trabalhar com o teatro na sala de aula,
não apenas fazer os alunos assistirem as peças, mas representá-las, inclui uma série de
vantagens obtidas: o aluno aprende a improvisar, desenvolve a oralidade, a expressão
corporal, a impostação de voz, aprende a se
entrosar com as pessoas, desenvolve o vocabulário, trabalha o lado emocional, desenvolve
as habilidades para as artes plásticas (pintura
corporal, confecção de figurino e montagem
de cenário), oportuniza a pesquisa, desenvolve a redação, trabalha a cidadania, religiosidade, ética, sentimentos, interdisciplinaridade,
incentiva a

Leitura, propicia o contato com obras
clássicas, fábulas, reportagens; ajuda os alunos a se desinibirem-se e adquirirem autoconfiança, desenvolve habilidades adormecidas,
estimula a imaginação e a organização do
pensamento. Enfim, são incontáveis as vantagens em se trabalhar o teatro em sala de aula.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
No que diz respeito à metodologia, este
estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa
do tipo bibliográfica. Ludke e André (1986)
explicam que a pesquisa qualitativa tem como
características básicas o ambiente natural
como fonte de dados, sendo o pesquisador
seu principal instrumento. Em uma pesquisa
qualitativa predominam os dados descritivos.
A atenção volta-se muito mais para o
processo do que para o resultado. Pela pesquisa qualitativa pode-se levantar as perspectivas dos participantes, ou seja, pode-se
conhecer as suas crenças e os seus pontos
de vista, para, posteriormente, analisá-los, discuti-los e confrontá-los. A pesquisa qualitativa
não tem a preocupação de buscar evidências
ou provas para hipóteses definidas.
De acordo com Macedo (1994), pode-se definir pesquisa bibliográfica como a busca por informações ou como uma seleção de
documentos que condizem ou se relacionam
com o problema do trabalho de pesquisa. Segundo Alves (2003), a pesquisa bibliográfica
é caracterizada pelo desenvolvimento a partir de livros, periódicos, artigos, entre outros,
ou seja, a partir de fontes já elaboradas ou
de “papel”, não exigindo que o pesquisador
contemple, de forma direta, o seu objeto de
pesquisa, porém, é necessário que os materiais utilizados sejam de fontes seguras e
condizentes com o assunto tratado no trabalho de pesquisa.
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O teatro pode ser considerado por professores e pesquisadores uma forma de fazer com que a criança se socialize, torne-se
desinibida, decore falas, cante entre outras
coisas que possam trazer benefícios para a
alfabetização da criança.
Muito se sabe a respeito da importância
do Teatro na Educação em todos os campos
de atuação. Os princípios pedagógicos do
Teatro traçam relações claras entre Teatro e
educação, considerando essa arte como uma
forma humana de expressão, a semiótica e a
cultura (p 40) .
Dentro da escola o teatro pode ser usado para desenvolver as potencialidades das
crianças e as preparando para a vida participando de práticas educativas da qual ele faz
parte.
A pedagogia atual oferece vários recursos que podem ser utilizados para a alfabetização os quais não são utilizados, entre eles
podemos citar o teatro, que pode ser compreendido na visão do brinquedo e da criatividade, carrega em si significados abrangentes.

O teatro dentro deste contexto tem a
função de integrar, socializar idéias e acima
de tudo desenvolver sua aprendizagem de
uma maneira lúdica. Desenvolve também a
parte indutiva e racional através da expressão
de suas emoções, leva também ao conhecimento de si mesmo e do mundo que o cerca.
Então o teatro na educação tem como
objetivo criar uma comunicação entre os envolvidos a qual irá assumir vários aspectos
dependendo do formato que se apresenta o
conteúdo e o texto, mas sempre com o intuito de transmitir alguma coisa através das
expressões corporais e da voz para que está
assistindo.
Por isso é fundamental que as crianças
gostem do que estão fazendo para tornar esta
apresentação bem espontânea, pois quanto
mais livre e espontâneo for o processo criativo nas aulas de teatro, mais didático será o
seu resultado.

Sabemos que as crianças estão em
constante desenvolvimento e que o teatro serve para eles como uma forma de aprimorar a
criatividade, suas habilidades e é por isso que
existem vários estudos e teorias que apóiam
o uso do teatro na escola.
Pode-se dizer que a criança não se desenvolve plenamente sem fazer a arte do teatro, de uma ou de outra forma a criança representa com o teatro muitas de suas aventuras
e assim desenvolve seus conhecimentos e
suas habilidades. Por isso, "a arte tem sido
proposta como instrumento fundamental de
educação, ocupando historicamente papéis
diversos, desde Platão” (PCN, 1993, p. 83).
A arte está presente em toda atividade,
desde uma visita ao museu, escutar concertos musicais e nas atividades artísticas com
dança, teatro e pinturas. Tudo isso irá formar
o que podemos chamar de experiências artísticas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Enfim na realização de cenas dramáticas destaca-se o exercício de fazer de conta, fingir,
imaginar ser outro, criar situações imaginárias, etc. São atitudes essencialmente dramáticas
criadas pelo homem para desenvolver habilidades, capacidades e prover sua existência.
Atuamos todos os dias, em casa, na escola, no trabalho, assumimos papéis sociais
constantemente em nossas vidas, como o de pai, mãe, filho, aluno, professor, de acordo com
o ambiente assumimos personagens sociais reais. A atuação é o meio pelo qual nos relacionamos com o outro. O processo dramático é considerado um dos mais vitais para os seres
humanos.
Pois, a partir do uso do teatro e dos jogos teatrais as crianças pode ter uma aprendizagem significativa, como por exemplo: a professora pode pedir a uma criança em determinado grupo que escolha um livro de sua preferência, e depois escolher uma parte do livro ou
passagem, pedir que façam uma improvisação do trecho da história que eles mais gostaram.
Esta atividade vai tornar a aula prazerosa e todos irão participar.
O teatro pode transformar a escola em um espaço de trabalho e aprendizagem pelo
caminho do prazer e encantamento. E de acordo com o PCN de Artes: O teatro, no processo
de formação da criança, cumpre não só a função integradora, mas dá oportunidade para que
ela se aproprie crítica e construtivamente dos conteúdos sociais e culturais de sua comunidade
mediante trocas com os seus grupos.
No dinamismo da experimentação, da influência criativa propiciada pela liberdade e segurança,
a criança pode transitar livremente por todas as emergências internas integrando imaginação,
percepção, emoção, intuição, memória e raciocínio (PCN, 1997, p. 84).

É na escola onde a criança é estimulada a conhecer e explorar o mundo, onde ela se
socializa com outras crianças, aprende a dividir a compartilhar brinquedos e o carinho das
pessoas que elas gostam, tendo a
convivência com a diversidade, contribuindo para a construção do seu processo de
aprendizagem. Por isso é importante que as escolas tenham uma proposta pedagógica para
compreender a atividade teatral, como ação pedagógica para o desenvolvimento da criança
na sua socialização e assim despertar uma consciência crítica que se reflita no cidadão do
futuro. É neste sentido que o teatro na educação tem um importante papel na formação na
identidade da criança através da educação pela arte. E de acordo com Reverbel (1997):
As atividades de expressão artística são excelentes recursos para auxiliar o crescimento, não somente afetivo e psicomotor como também cognitivo do aluno. O objetivo básico dessas atividades
é desenvolver a auto-expressão do aluno, isto é, oferecer-lhe oportunidades de atuar efetivamente
no mundo: opinar, criticar e sugerir ( p, 34).

Assim, através de atividades artísticas, tem-se uma forma lúdica de ensinar e abordar
vários temas. O teatro infantil aplica o ensino de uma forma diferente. Os contos de fadas e
fábulas são muito usados, pois são mais fáceis, já que as crianças adoram estes temas. A
encenação de fantoche para os pequenos é encantador, desenvolvem vários aspectos relacionados com a comunicação e a expressão sensório
Podemos compreender essa atividade como a primeira manifestação teatral que ocorre
no âmbito familiar e da escola. Pode ser uma atividade coletiva ou individual, mas sempre será
livre, participa quem quiser, e não visa a uma reprodução fiel da realidade. A característica
principal é o prazer, sendo impossível que seu desenvolvimento aconteça sem causar prazer
a todos os jogadores. As respostas apresentadas nos jogos teatrais nunca
estão isentas da interferência de mecanismos de reprodução cultural e social. Portanto, esses mecanismos também são passíveis de análise, para que
possamos dar um primeiro passo em direção a rupturas de tais mecanismos
e contradições, conforme Tomaz Tadeu Silva esclarece.
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METODOLOGIAS ATIVAS APLICADAS NO PROCESSO DE
ENSINO APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA
RESUMO: Na atualidade grande partes dos alunos manifestam não apenas dificuldades, mas até
mesmo certo desgosto em relação a matemática, mais especificamente na maneira como ela é
ensinada em sala de aula e da apresentação que se faz dela. Frente a essas questões, buscam-se
incessantemente novas maneiras de realizar o processo de ensino e aprendizagem na matemática.
Entretanto, indaga-se de que forma é possível proceder à inversão desse problema no âmbito do
aprendizado? Dentre as possibilidades que o professor pode contar, estão as metodologias ativas.
Inicialmente destacando do lado do educador quanto o aluno, no rompimento com a metodologia
tradicional, com predomínio na maioria das vezes, para fazer com que o aluno se torne o agente
fundamental na construção de seu próprio conhecimento. Este trabalho tem como objetivo refletir
sobre o emprego de metodologias ativas no ensino da matemática. Trata-se de um estudo de
cunho bibliográfico com consulta a obras, artigos e publicações dos mais renomados autores
assegurando o devido embasamento teórico ao tema proposto. A importância do tema implica
no fato de que as aulas se tornam mais prazerosas e passam a contar com a participação ativa
do aluno e também de um aprendizado efetivo e que acontece até mesmo naturalmente. Por isso
é fundamental que se administre corretamente o tempo de aulas, de práticas a serem utilizadas
e como estas serão repassadas aos alunos, tornando o conhecimento flexível e adaptável às
necessidades e potencialidades do aluno.

Palavras-chave:
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INTRODUÇÃO

A

metodologia tradicional no ensino de matemática há muito tempo já presente nas
salas de aula se mostra mais do que superada e o ensino nos moldes tradicionais
da matemática tal qual muitas pessoas conhecem já é algo do passado.

Os tempos atuais exigem do aluno um conhecimento matemático prático que seja útil
não apenas na sua formação, mas nas atividades cotidianas – o conhecimento matemático
deve relacionar-se intimamente com a vida do aluno em sua totalidade deixando de ser uma
disciplina vista como um conhecimento inatingível.
A implementação de metodologias ativas se mostra nesse contexto como uma possibilidade viável e eficaz em termos de aprendizagem e de ministração de aulas que passarão
a ter uma nova conotação, exigindo do educador uma nova postura pautada no dinamismo,
na interação direta com os alunos que passarão a participar ativa e efetivamente da aula e
também na construção de seu conhecimento.
Este trabalho tem como objetivo refletir sobre o emprego de metodologias ativas no
ensino da matemática. Trata-se de um estudo de cunho bibliográfico com consulta a obras,
artigos e publicações dos mais renomados autores assegurando o devido embasamento
teórico ao tema proposto.
A importância do tema implica no fato de que as aulas se tornam mais prazerosas e
passam a contar com a participação ativa do aluno e também de um aprendizado efetivo e
que acontece até mesmo naturalmente. Por isso é fundamental que se administre corretamente
o tempo de aulas, de práticas a serem utilizadas e como estas serão repassadas aos alunos,
tornando o conhecimento flexível e adaptável às necessidades e potencialidades do aluno.
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REFLEXÕES INICIAIS SOBRE AS
METODOLOGIAS ATIVAS
Baseado no contexto educacional brasileiro atual, é perceptível certa emergência na
aplicação de novas maneiras de se promover
o ensino e aprendizagem de matemática para
aos alunos que, ainda que contando com a
didática tradicional que se mostra eficiente,
considerando-se o desempenho dos estudantes, é importante estar sempre inovando
e buscando novas formas de se produzir o
aprendizado em conhecimento matemático.
Dentre as inúmeras modalidades conta-se com a inclusão e atividades basicamente
simples e criativas que apresentam o objetivo
de interesse do aluno no âmbito do processo de ensino aprendizagem, fazendo dela um
conteúdo essencialmente significativo e apresentando a possibilidade de vir a ser mais
abrangente no sentido de dar a sustentação
necessária para que o aluno efetivamente
aprende matemática, segundo os objetivos e
os conhecimentos que se encontram na conjuntura das atividades que são proporcionadas aos alunos.
A esse conjunto de atividades se atribui
a denominação de metodologias Ativas, onde
é possível compreendê-las enquanto maneiras
de desenvolvimento do conhecimento matemático no âmbito do processo de aprendizagem onde os educadores procuram conduzir
a formação de maneira crítica de seus alunos
(BORGES; ALENCAR, 2014, p. 120).
Hodiernamente, inúmeros educadores
possuem tanto características quanto habilidades necessárias à implementação de tais
aulas, de modo que, se houvesse algum tipo
de estudo buscando aprofundar o tema com
base em tal perspectiva, o aprendizado iria
acontecer de modo bastante significativo.
Com isso, fica claro, o acontecimento de um
rompimento em relação a filosofia tradicional,
onde o educador simplesmente fala e o alu-

no escuta, tornando-se viável a realização de
uma interação mais sistemática entre ambos,
pelo fato de que a metodologia ativa se compreende enquanto uma forma adaptada da
metodologia tradicional.
É verdade que as distinções entre ambas são em número expressivo, com destaque, mais especificamente, sobre a transformação na postura-/posição do professor, uma
vez que segundo Borges e Alencar (2014),
à medida que a metodologia tradicional tem
o educador no cerne da configuração do conhecimento (aquele que detém e domina todo
o conteúdo que deverá ser aprendido), e, por
sua vez, o aluno é um mero receptor de informação e conhecimento, pelo fato de que em
se tratando da metodologia ativa, o professor
detém, muito além de outras funções, o papel
de ser facilitador, uma vez que vai ajudar para
a configuração e elaboração do conhecimento que o aluno vai construir e, por conseguinte, o estudante se transforma no cerne do
processo de ensino e aprendizagem.
Ainda em se tratando de Antunes (2001,
p. 14), denota-se que o professor tem que,
principalmente “ser aquele que realiza o despertar e o estímulo do processo criativo para
que seja possível o descobrimento do verdadeiro valor construtivo da atividade laboral”,
isso se tornando consolidado, em relação a
um papel essencialmente de orientador.
Tal transformação em relação a postura
implica no fato de que o aluno vai se transformar o responsável primordial pela construção
de seu próprio conhecimento, além do mais,
segundo explicação de Antunes 92001, no
momento em que o aluno procede à realização de uma determinada atividade, é importante que o professor não “pesque” pelo aluno, mas o ensine a pescar por conta própria,
uma vez que é fundamental que esse aluno
no aprendizado matemático adquira a devida
e necessária autonomia para construir seu
próprio conhecimento.
30 - ABRIL/ 2022 - Educar FCE

335

Revista Educar FCE - 53 ª Edição - 30 - Abril/ 2022

No âmbito de toda e qualquer modalidade de metodologia ativa é algo similar
que ocorre, ao passo que no momento que o
educando absorve um conhecimento pronto
ou já concebido, este não terá a devida relevância para o aluno, uma vez que, por outro
lado, se ele trata de construir ou moldar à sua
compreensão de mundo, segundo acontece
nas metodologias ativas, tornando-se autor
da ação, do saber que vai se transformar em
conhecimento, isto não será tão facilmente
esquecido.
Sobre essa questão nota-se uma característica primordial da metodologia ativa no
ensino matemático, que é o acontecimento
do processo de desenvolvimento cognitivo
de forma bem mais abrangente e com maior
qualidade, uma vez que é necessária a construção do conhecimento por se tratar um dever do aluno e não necessariamente de seu
professor, provando constituir um importante
desafio que deverá ser superado, principalmente em relação aos tabus que ainda persistem com relação ao ensino de matemática,
tornando a disciplina o “bicho papão” de todo
aluno.
Tendo em vista a realização de metodologias ativas, o educador tem que sair de
sua condição de conforto, de passividade que
o ensino tradicional lhe proporciona, ao passo que o aluno, que também se encontrava
em uma situação que estava acostumada a
simplesmente receber um conhecimento já
pronto e “mastigado”, passará a tomar uma
atitude de reflexão sobre aquilo que está sendo proporcionado em termos de informação.
Entretanto, segundo a explicação de Zabala (2001), no momento em que se procede
a essa reflexão, o aluno vai averiguar uma
maior clareza a respeito do conteúdo, o que
facilita, no futuro, uma vez que o conhecimento que ele conseguir construir não será mais
revisitado, somente recordado, tendo por consequência o pleno domínio do conteúdo de

uma maneira bem mais eficiente e com maior
simplicidade. Isso implicou em uma nova função ao professor que é incutir neles a necessidade do envolvimento com a disciplina para
desenvolverem o pensamento matemático.

A METODOLOGIA ATIVA DE FATO NO
ENSINO E LINGUAGEM MATEMÁTICA
Falando sobre o uso da metodologia
ativa no ensino de conceitos e da linguagem
matemática é possível ter aplicação nas mais
diversas modalidades de conteúdos e áreas
que envolvem essa disciplina.
Nesse contexto, é possível envolver o
aluno de inúmeras formas, seja ela por instigação ou por meio de situações problemas,
que proporcionam uma visão concreta da realidade do aluno na própria sala de aula, onde
incidirá a discussão a respeito da forma que
se concebe o conhecimento matemático de
maneira significativa e bem mais interessante,
além de promover o desenvolvimento de sua
capacidade cognitiva, uma vez que o aluno
estará sendo desafiado e motivado simultaneamente de modo sistemático a pesquisar as
inúmeras situações que se apresentam, descobrindo de várias maneiras como é possível
resolver problemas e desafios matemáticos e
dessa forma melhorando sua assimilação e
assim aprendendo tudo que existe e envolve
a disciplina pela ação do seu professor – tal
fato ocorre tanto por uma linguagem verbal
ou textual (ANTUNES, 2001, p. 22).
Nesse contexto, a linguagem matemática apresenta a possibilidade de descrever
os mais diversos padrões e fórmulas matemáticas, representando tais padrões e, mais
ainda, segundo destaca Antunes (2001) essas situações que proporcionam significado
realístico e concreto nas atividades que vão
sendo desenvolvidas.
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Entretanto, baseado na realização de
um aprendizado de fato significativas onde
a aplicação e inúmeras metodologias ativas,
visando formas variadas de ensinar os conteúdos matemáticos são determinantes e por
isso devem ser pautados em objetivos bem
definidos de modo que o aluno seja apresentado à metodologia ativa e consiga compreender sua real finalidade e o que se pretende
atingir em termos de aprendizagem a partir da
realização de uma determinada metodologia
ou atividade. Caso contrário, a realização da
atividade não passará de um mero passatempo sem nenhum significado ou aprendizado
efetivo para o aluno.
Nos moldes da atual BNCC, é fundamental que o conteúdo trabalhado em sala
de aula, segundo descreve Zabala (21001),
é crucial que ele de fato tenha sentido para o
educando, e por esse motivo existe a necessidade de fazer uso do contexto onde o onde
ele se encontra em termos de planejamento
de aulas e atividades matemáticas.
Nessas situações, há incidência de uma
dificuldade no processo quando se consegue
notar que os livros didáticos não tem a capacidade de transferir a realidade para o lugar,
pelo fato de que se isso fosse possível, o
educador contaria com um importante embasamento na realização de suas atividades,
ainda que de outra forma, consiste na competência do professor para que seja realizada
uma comparação.
Entretanto, individualmente, cada escola, turma ou alunos apresentam realidade variada e diversa, o que demanda do educador
que as metodologias sofram adaptações segundo as necessidades dos mesmos e também em consonância com as capacidades e
a realidade do lugar e de seus alunos, bem
como que tipo de conteúdo se pretende ministrar.

Baseado nesse ponto de vista emerge uma das resistências mais importantes
e consolidadas do educador enfrentando os
desafios de como proporcionar um ensino de
qualidade associando todas as diferenças encontradas em sua clientela.
Por esse motivo, ainda destaca Zabala
(2001, p. 156), é crucial que se demonstre aos
atores envolvidos nesse processo, “[...] qual
sua utilidade, qual seu papel e o que é possível
produzir a partir de uma nova aprendizagem”.
Se não forem observadas as questões
anteriormente mencionadas, o conteúdo procedimental até é assimilado, mas não se saberá fazer uso do mesmo no momento mais
pertinente. Outra questão que vem a contribuir na significação das atividades trata-se a
adaptação do vocabulário empregado pelo
educador, uma vez que, segundo se discutiu
em diversos seminários educacionais sobre
o ensino de matemática.
Outra questão importante segundo Antunes (2001) é com relação a necessidade de
adaptação da linguagem segundo a realidade linguística do educando, uma vez que a linguagem
por ele utilizada no final dos anos finais seja da
educação fundamental quanto no ensino médio
– tal aspecto é imprescindível para que se “fale”
corretamente a linguagem matemática.
Razão não menos importante pela qual
o aluno se motiva nas aulas de matemática,
na opinião de Borges e Alencar (2014) e também Antunes (2001), é o motivo pelo qual em
tal abordagem (diga-se metodologias ativas)
, estar-se-á despertado a curiosidade pela
aplicação de variadas situações problemas
na vida diária do educando, uma vez que, o
aluno procederá à pesquisa a respeito de tais
situações, estabelecendo um elo comum com
sua vida, abordando novos conhecimentos e
trazendo essas informações para o contexto
da sala de aula e mais ainda, em função de
diversos conhecimentos já elaborados pelo
próprio aluno.
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Isso significa tratar-se de algo bastante
valorizado pelo professor e dessa forma deverá ser, pelo fato de que o aluno vai sentir
maior confiança, mais autoestima de forma
positiva, além de elevar ainda mais o nível das
reflexões e discussões a respeito do conteúdo matemático em sala de aula.
As implicações de tais questões é que
essas atividades abrangem inúmeras situações problema do cotidiano (conforme preleciona a própria BNCC), notando-se que em
razão de reflexões e discussões a sala de
aula é o espaço precioso influenciador nas
suas tomadas de decisões cotidianas, tanto
no âmbito educacional quanto do convívio social, pelo fato de que os conceitos matemáticos discutidos em sala de aula, tem influência
nas decisões, devendo, obviamente, que se
adaptar em relação às demandas apresentadas pela situação.
Trata-se de um fato que pode ser comprovado em relação às metodologias no ensino matemático que contribuiu positivamente
na formação de um aluno construtivo e reflexivo voltado para uma sociedade pautada na
tecnologia da informação, constituindo aspecto determinante e altamente influenciador no
mercado de trabalho e também em sua vida
pessoal (BORGES; ALENCAR, 2014).

TRANSFORMAÇÕES NO ENSINO
MATEMÁTICO
Outra transformação bastante positiva
que acontece nas aulas de matemática a partir da adoção das metodologias ativas está na
oportunidade de interagir com a teoria relacionada diretamente à prática.
Ainda que constitua um importante benefício, o mesmo poderá terminar por adquirir a
condição de uma competência voltada para a
preparação de aulas na dimensão das metodologias ativas, pelo fato de que necessita existir uma
interação entre o cotidiano do aluno e as atividades que ele desenvolve dentro da sala de aula.

Além do mais, é justamente no contexto
das atividades práticas que se dá a visualização da condição de que o aluno tenha pleno
domínio do conteúdo em determinadas situações práticas da vida cotidiana.
O resultado disso na explicação de Borges e Alencar (2014) é tratar-se de um método
que contribui para o trabalho docente de forma
a desenvolver um aprendizado mais aprimorado em sala de aula, uma vez que não apenas
no papel de construir o conhecimento do aluno
(o que de certa forma “alivia” a carga do educador), o interesse também é de iniciativa dos
alunos, implicando em relações menos estressante para todos, uma vez que não será mais
necessário “motivar” os alunos.
Tem-se a crença de que o educador no
momento que elabora seus planos de aula
busca realizar um trabalho, especificamente
sobre os conteúdos que poderão ter melhor
proveito para que posteriormente seja possível avançar nos estudos.
Todavia, não é a toda hora que esse
conteúdo, quando houver necessidade, frente
um pífio desempenho ou aprendizado, o profissional de educação se vê na obrigação de
retomar o conteúdo necessário.
Com isso, Moran (2015) descreve que,
a partir do advento das metodologias ativas, o
educador contará com uma base mais ampla
e abrangente como meio preparatório e também à prática de processos mais evoluídos
de educação, assim como a reelaboração de
práticas inovadoras.
Finalmente, é crucial que os educadores
estejam devidamente esclarecidos sobre quais
seriam as competências e habilidades que almejam trabalhar com seus alunos. Porque “desafios bem planejados contribuem para mobilizar
as competências desejadas” (MORAN, 2015, p.
4), e, se por acaso tais competências não se
encontrem devidamente explicitadas, estar-se-á
perdendo uma parcela do valor da atividade.
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Prós e contras somados fazem concluir
que as metodologias ativas constituem instrumentos educacionais eficazes no ensino
matemático, desde que estejam corretamente
planejadas e condizente com a realidade educacional e social dos alunos, porque, contrariamente, não passará de uma mera atividade
de passatempo para o aluno que não vai lhe
acrescentar nada em termos de aprendizagem matemática.
Com isso, a matemática constitui-se
uma ciência fundamental para solucionar as
mais variadas modalidades de problemas,
sendo que se descreve enquanto metodologia que proporciona meios eficientes para o
entendimento e a atuação no mundo atual.
Na opinião de Carvalho (2019), encontram-se
abrangidas no âmago da disciplina estruturas
baseadas que tem por base modelos concreto; uma vez que além da metodologia, a
matemática implica em uma modalidade comunicativa – trata-se de uma linguagem essencialmente formal e precisa – demandando uma prática contínua de maneira clara e
universal.
O conhecimento matemático é inerente
ao patrimônio cultural da humanidade, uma
vez que apresenta uma série de características e também procedimentos singulares que
vão evoluindo a partir da realidade comparada com outras ciências, e dessa forma, a
instituição de ensino tem um papel relevante
em relação a este processo.
Segundo se infere dos PCN’s, o ensino
da Matemática tem por finalidade remeter o
aluno ao entendimento e a promoção de uma
transformação no mundo que o cerca, estabelecendo relações basicamente qualitativas
e também quantitativas, conseguindo resolver situações-problema, comunicando-se em
um linguajar matemático, e dessa maneira,
estabelecendo interconexões matemáticas e
interconexões com outras áreas do conhecimento, promovendo o desenvolvimento da au-

toconfiança em relação ao fazer matemático e
promovendo a interação de maneira coerente
e pertinente com seus semelhantes.
Segundo Azevedo (2018), o ensino
matemático “desenvolve no aluno o entendimento dos fenômenos que se sucedem no
ambiente”, a exemplo da poluição, desmatamento, utilização e degradação de recursos
naturais e o desperdício – apresenta também
instrumentos fundamentais em relação a conceitos como: medidas, áreas, volumes, proporcionalidade entre outros.
Ainda, procedimentos matemáticos, tais
como: formulação de hipóteses, realização de
cálculos, coleta, organização e interpretação
de informações estatísticas, prática de argumentação etc.
Nesse sentido, a matemática contribui
em prol do desenvolvimento de uma série de
novas competências, novos conhecimentos,
e no desenvolvimento das mais variadas tecnologias e linguagens em um mundo globalizado que demanda rapidez, conhecimento e
pensamento criativo das pessoas.
Para isso, o conhecimento e o ensino
da matemática prestam a devida contribuição
ao passo que vão sendo exploradas novas
metodologias que tendem a priorizar a criação de estratégias, comprovando, justificando
e argumentando, bem como estimulando o
espírito crítico em favorecimento da criatividade e da realização do trabalho coletivo, com
a iniciativa pessoal e a autonomia que são
oriundas do desenvolvimento da confiança
na capacidade de conhecimento e enfrentamento de desafios pelo indivíduo (MEC/SEF,
2001, p. 31).
Baseado na afirmação anterior pode-se
ainda inferir que a matemática exerce o papel
de facilitadora para que se realize a estruturação e o desenvolvimento do pensamento
do aluno em prol de uma formação básica
de cidadania.
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Nesse sentido,
É fundamental que a Matemática desempenhe, de modo equilibrado e coerente
e mais ainda, indissociavelmente, sua função
em prol de formar capacidades intelectuais,
estruturação de pensamento, agilização de
raciocínio dedutivo do aluno, bem como aplicabilidade em problemas, situações da vida
diária e atividades envolvendo o mundo laboral apoiando a configuração e elaboração de
novos conhecimentos nas mais diversas áreas curriculares. Tratar sobre formação básica
para a cidadania que implica na consequente
inserção de pessoas no mercado de trabalho,
de relações sociais e culturais, em um contexto social amplo (MEC/SEF, 2011, p. 29).
Baseado em tais informações, o professor apresenta uma função de grande importância no sentido de que fica clara a necessidade de se proceder a uma reflexão a
respeito do ensino matemático, considerando-se que a maior parte dos alunos enxergam a disciplina ou a ciência como de “difícil”
compreensão.
Trata-se de uma situação que evidencia
a necessidade de transformações urgentes
não apenas em relação ao ensinar, mas, especificamente, na forma como ensinar e proceder a avaliação e organização das mais
diversas situações de ensino e de aprendizagem.
Por conta da grande multiplicidade de
aspectos que tendem a interferir no processo
de ensino e aprendizagem da Matemática, a
interação grupal da classe tem que ser elevada a um patamar investigatório, onde cada
reflexão que tratar de iniciativas procure estabelecer parâmetros para que seja viável a
reformulação de ações em devir.

Dessa forma, estar-se-á procedendo a
interação do professor na função intencional
de ensinar, a partir da propositura de situações-problemas, que vão favorecer de maneira positiva a discussão de soluções que os
alunos irão encontrar, sistematizando ainda,
conclusões expressas pela classe e relacionando a linguagem emergente do grupo em
consonância com a linguagem convencional
da matemática (CARVALHO, 2019).
Finalmente, é importante que levando
em consideração a multiplicidade de fatores
e a concordância com o que preceituam os
documentos que norteiam o ensino matemático no país, identificam-se as principais
características dessa ciência, as metodologias e também as ramificações e aplicações;
procurando conhecer a história de vida dos
alunos, sua vivência em termos de aprendizagens fundamentais; conhecimentos informais
a respeito de diversos assuntos, bem como
condições sociológicas, psicológicas e culturais.
Isso porque visto que o ensino da matemática é parte inerente ao desenvolvimento e
a formação do indivíduo, Carvalho (2019, p.
78) descreve que “o professor deve priorizar
a construção do conhecimento pelo fazer e
pensar do aluno”.
Dessa forma, o papel do professor é
essencialmente de um facilitador, orientador,
estimulador e incentivador da aprendizagem,
ou seja, ele procede a introdução do assunto
matemático na sala de aula, sendo seu papel
e obrigação partir de onde o aluno já tem
conhecimento para poder auxiliá-lo no construção de novos conhecimentos.
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OS TIPOS DE METODOLOGIAS ATIVAS
Considerando as variadas espécies
de metodologias ativas que podem ter aplicação no ensino de matemática, destaca-se
segundo Mattar (2017): a aprendizagem que
tem por base problemas (PBL) e problematização; aprendizagem baseada em projetos
(ABP); aprendizagem baseada em games/
gamificação; sala de aula invertida (flipped
classroom); design thinking e peer instruction;
dentre diversas outras.
Menciona-se ainda, a aprendizagem
que tem por base a pesquisa e aprendizagem
de modo cooperativo. Na opinião de Ribeiro
(2005, p. 37), a PBL faz uso de problemas
do dia a dia, sendo que estes podem ser
reais ou fictícios, contando com uma simulação, tendo por finalidade “iniciar, direcionar,
motivar e focar a aprendizagem, ao contrário
de abordagens convencionais que fazem uso
de problemas cuja aplicabilidade se resume
a apresentação de um determinado conceito
ou conteúdo ao final”.
A aprendizagem que se baseia em casos, procura trazer a solução dos problemas
norteando-se em situações que se assemelham e que tenham sido solucionadas com
sucesso, abrangendo aspectos como “organização, armazenamento e a recuperação da
informação de memória, de modo que, logo
após, através de regras estratégicas seja possível elaborá-las" (KOSLOSKY, 1999, p. 49).
Ainda apresentando uma relação com a
resolução de problemas, encontra-se a denominada metodologia Design Thinking. A ABP,
“trata-se de um modelo de ensino que diz respeito à possibilidade do educando proceder
ao confronto de questões e problemas que
estão envolvidos em uma situação real [...]
e, partindo disso, determinando a forma de
abordagem e logo após, atuando de maneira
cooperativa para encontrar a necessária solução” (BENDER, 2014, p. 9).

E ainda, a denominada aprendizagem
com base na pesquisa, induzindo o educando na investigação dos conteúdos e conceitos de modo a favorecer a sua formação de
conhecimento. A aprendizagem colaborativa
ou também denominada de peer instruction,
trata-se de um processo interativo entre os
educandos, de forma que eles aprendam e
se auxiliem, alcançando um patamar mais especializado de conhecimento.
Ainda baseando na questão da colaboração, conta-se com a metodologia de game/
gamificação que tem por finalidade aplicar
técnicas utilizadas em jogos de maneira que
o ensino venha despertar o interesse dos educandos, de modo que eles se coloquem em
um papel ativo no âmbito da aprendizagem.
Menciona-se entre as metodologias ativas que são mais conhecidas e utilizadas é
justamente a da sala de aula invertida que
também é conhecida pela palavra inglesa flipped classroom. Em relação a essa metodologia, o aluno vai se coloca em um papel de
protagonista, ao passo que o professor realiza
a mediação e orientação de todo o processo.
Na opinião de Schneiders (2018, p.
07), ela tem por característica precípua uma
inversão nas ações que se sucedem no âmbito da sala de aula e fora dela. Compreendem-se as discussões, as apropriações de
conceitos bem como o entendimento de conteúdos através de atividades de forma prática,
simulações, testes etc., tendo por objetivos
fundamentais, onde seus protagonistas são
justamente os estudantes na sala de aula.
Dessa forma, o acesso para o conhecimento teórico acontece de maneira preferencial em espaços externos da escola. “Nesta
situação, os materiais de estudo terão que
ter sua disponibilidade realizada com bastante antecedência de modo que os alunos
possam ler, acessar e tomar conhecimento,
compreendendo os conteúdos ministrados”.
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Denota-se então que em se tratando da
área da matemática, a complexidade que envolve todo o processo educativo segundo se
preceitua por tudo que foi exposto até aqui,
implica na ressignificação das práticas pedagógicas, presenciais e a distância.
Enquanto ciência apresenta linguagem
própria e singular, caracterizado principalmente por sua formalidade, abstração, precisão,
lógica e rigorosidade. Isso significa que a
abordagem metodológica diferenciada num
contexto Matemático seja na educação de forma tanto presencial quanto à distância, vão
abranger toda uma trajetória evolutiva histórica de conceitos, uso de metodologias diferentes, softwares, calculadoras e até mesmo
planilhas eletrônicas, de games entre outros,
que vão se fundir em elementos importantes a
contribuir para a construção do conhecimento
matemático pelos alunos (FLEMMING, LUZ,
COELHO, 2002).
Segundo Borba (2011) é importante
que abordagens experimentais além de serem muito bem vindas à Educação Matemática não podem negligenciar o fato de que é
preciso que se privilegie a postura de cunho
investigativo adotando uma postura mais
abrangente e com um envolvimento sistemático dos alunos em relação ao conteúdo,
buscando a promoção de um ponto de vista
que enxergue um novo sentido a partir do
momento que estes conteúdos são ministrados de maneira que se enfatizem aspectos
qualitativos exploratórios.

Os estudos e aplicações que se desenvolvem no âmbito educacional tem sua aplicação desde a educação básica até a superior
em áreas a exemplo da Geometria, Geometria
Analítica, Álgebra, Cálculo Diferencial e Integral, Matemática Financeira, dentre inúmeras
outras.
Com isso, a partir da adoção de metodologias ativas no ensino matemático torna-se
possível desmistificar a disciplina para que
ela não seja mais vista pelos alunos como
um bicho-papão.
Todavia, o conhecimento do mundo tecnológico atual demanda do aluno uma série
de habilidades que podem ser trabalhadas
a partir do conhecimento e dos conteúdos
matemáticos. Esses conteúdos, entretanto,
tem um importante desafio pela frente que é
justamente ter uma significação e relevância
para a vida cotidiana dos estudantes contemporâneos.
Não é mais possível se ater a conhecimentos meramente teóricos, que não vão
servir para um uso prático na vida moderna
porque isso é um dos principais motivos da
matemática ter sido compreendida como uma
disciplina inalcançável até pouco tempo atrás.

Dessa forma, é justamente neste contexto que vão se situar as mais diversas metodologias ativas de aprendizagem que podem
ter seu uso e aplicação no ensino do conhecimento matemático.
Por sua vez, esta cuida de abranger
uma vasta gama de aplicações nas mais diversas áreas do conhecimento humano e nas
mais variadas situações cotidianas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que a prática do ensino matemático a partir das metodologias ativas é fundamental principalmente para se desmistificar as dificuldades e a imagem que se criou sobre
a disciplina que por si só já é um obstáculo para o aluno que deseja conhecê-la de fato e
explorar toda a potencialidade e as possibilidades que ela traz consigo.
Nessa perspectiva, a utilização de metodologias ativas, principalmente com a adoção
de instrumentos tecnológicos, que devem ser usadas com coerência e relevância em relação
ao estudo matemático, faz com a aprendizagem implique em um processo dinâmico baseado na experimentação, no levantamento de hipóteses, procurando por conjecturas e uma
legitimação daquilo que pode ser percebido remetendo o aluno na configuração da forma do
pensar matemático para que ele de fato se apresente como algo significativo.
Trata-se das vias possíveis para o desenvolvimento da autonomia, tornando o aprendiz
um verdadeiro sujeito ativo e responsável pela construção do seu conhecimento e do aprimoramento e desenvolvimento da linguagem e do conhecimento matemático propriamente dito.
Entretanto, destaca-se o fato de que existe a necessidade de levar em consideração
inúmeras questões voltadas para a análise da prática docente e dentre elas, encontra-se a
questão de que, no decorrer do ano letivo, o aluno vai se deparar com inúmeras situações
que exigirá dele uma boa formação em conceitos e conhecimentos matemáticos que são
utilizados cotidianamente na sua vida dentro e fora da escola. Para isso, é importante que se
desenvolva diversas habilidades e competências que o seu professor irá ministrar nas aulas
matemáticas fazendo uso de metodologias ativas de modo a “falar uma linguagem” que esteja
de fato ao alcance do aluno.
A matemática procede a transmissão do conhecimento, através de atividades que vão
atuar no desenvolvimento da autonomia, a exemplo da utilização de ferramentas tecnológicas
e pedagógicas que estão muito em voga atualmente.
Esta contribui de maneira efetiva para que o ambiente de aprendizagem seja mais
agradável, melhorando a capacidade de leitura, compreensão e interpretação de informações
necessárias para a correta construção do conhecimento matemático no aluno.
Nesse sentido, a utilização de metodologias ativas no ensino matemático veio transformar paradigmas arcaicos e conservadores em relação ao ensino da disciplina, dando ao
aprendizado uma nova conotação, mais condizente com as demandas da sociedade contemporânea e do próprio aluno que nela vive e interage.
Dessa forma, o processo de ensino e aprendizagem ganha uma conotação essencialmente dinâmico/interativo entre os personagens que estarão envolvidos, ou seja, o professor
e o aluno, de modo que traz mudanças culturais e estruturais no âmbito da escola de modo
que ela siga em sua função difusora do conhecimento relacionada com a tecnologia e o uso
das mais variadas metodologias ativas.
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CONTRIBUIÇÕES DA BRINCADEIRA NO DESENVOLVIMENTO
MOTOR DA CRIANÇA NA EMEI
RESUMO: A brincadeira é um dos eixos norteadores da prática pedagógica na Escola Municipal
de Educação Infantil – EMEI, é a partir dela que os professores possibilitam as habilidades que
contribuem para o desenvolvimento motor nas crianças, que frequentam essa instituição de
ensino. Por este motivo, é que o trabalho com o movimento na Educação Infantil é importante,
estando presente em quase todas as experiências que ocorrem na Unidade Educativa, isso
porque as crianças estão descobrindo os espaços e explorando as materialidades, aspectos que
demanda conhecimento do corpo e movimento. A partir dessa ideia, teve-se como problema de
pesquisa compreender, qual a importância das brincadeiras para o desenvolvimento da habilidade
motora em crianças de quatro anos da EMEI? O objetivo geral foi apresentar a importância das
brincadeiras para a aquisição da habilidade motora. Para o desenvolvimento do trabalho partiu-se
da metodologia de pesquisa bibliográfica, que possibilitou analisar o tema levantando a teoria para
o seu desenvolvimento, de forma descritiva, para interpretar as concepções dos autores sobre
a sua importância para a educação. O resultado significativo foi a compreensão da importância
das brincadeiras, enquanto recurso da ludicidade no processo de desenvolvimento da habilidade
motora.

Palavras-chave: Crianças; Habilidade; Brincadeira; Motor; Experiência.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo tem como tema "Contribuições da Brincadeira no Desenvolvimento Motor da Criança na EMEI". O contexto da Escola Municipal de Educação
Infantil - EMEI possui um espaço abundante de recursos pedagógicos, entre eles
as brincadeiras que contribuem para proporcionar o desenvolvimento integral das crianças
em seus aspectos motores.
A reflexão sobre as brincadeiras como recursos lúdicos, presente no espaço da EMEI,
da criança de quatro anos é importante, do ponto de vista pedagógico, para que consiga
descrever a importância deste recurso para o desenvolvimento da habilidade motora.
A escolha do tema, se justifica pela necessidade de demonstrar que as brincadeiras
são recursos relevantes que possibilitam o desenvolvimento da habilidade motora, nas crianças de quatro anos de idade, que fazem parte da EMEI. Entende-se que na Educação Infantil
é necessário um olhar específico para o desenvolvimento integral das crianças, portanto é
indicado que se inclua na rotina experiências em que as brincadeiras sejam propostas de
modo a envolver as crianças, para que possam explorar o espaço e tempo e a partir daí se
desenvolverem.
A relevância social do tema possibilitou uma reflexão sobre a importância das brincadeiras,
para a aquisição da habilidade motora da criança de quatro anos de idade, egressas na EMEI.
O objetivo geral é apresentar a importância das brincadeiras para a aquisição da habilidade motora. Os objetivos específicos são: conceituar as brincadeiras, contextualizar a ludicidade na EMEI e descrever a importância das brincadeiras para a aquisição da habilidade
motora, em crianças de quatro anos de idade.
O problema da pesquisa é compreender, qual a importância das brincadeiras para o
desenvolvimento da habilidade motora em crianças de quatro anos da EMEI?
Partiu-se da hipótese de que as brincadeiras são estratégias pedagógicas fundamentais
para o desenvolvimento motor infantil, isso porque é brincando que a criança usa a imaginação, o cérebro, o aspecto afetivo e social, por meio das interações que estabelece com o
espaço, com as outras crianças e os adultos, aprendendo a conviver em grupo, adquirindo
habilidades como a coordenação motora grossa, estabilizando os músculos e melhorando a
percepção do corpo.
O artigo encontra-se organizado em dois capítulos para a melhor compreensão do
tema, o primeiro capítulo apresenta o conceito de brincadeiras, descrevendo-as enquanto
recurso lúdico que é importante para a aquisição da habilidade motora para as crianças que
frequentam a EMEI. A primeira seção contextualiza a ludicidade na EMEI, mencionando a
sua importância como mola propulsora para o desenvolvimento de habilidades motoras em
crianças de quatro anos.
A segunda seção descreve sobre a importância das brincadeiras para a aquisição
da habilidade motora das crianças de quatro anos. O segundo capítulo discorreu sobre os
aspectos metodológicos, descrevendo como o trabalho foi elaborado, quais as técnicas da
pesquisa e seus procedimentos.
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CONCEITUANDO A BRINCADEIRA
A brincadeira é uma atividade comum
na infância, ela já faz parte da identidade de
meninas e meninos, como se constituíssem
como uma linguagem, visto que no momento
da brincadeira as crianças se inter-relacionam
entre si.
Segundo Kishimoto (2011) a brincadeira é uma atividade relacionada às crianças
por que:
Tem como finalidade a sua diversão, a
relação interpessoal e a aprendizagem.
Ela permite uma relação da criança com
o desenvolvimento e a aprendizagem. A
brincadeira está atrelada nos processos
de educação e principalmente nas etapas
de aprendizagens infantis (KISHIMOTO,
2011, p. 65).

Compreendeu-se que a brincadeira já
faz parte da infância, como se fosse uma forma de comunicação das crianças. Quando se
pensa em criança, logo vem à cabeça a brincadeira, pois na infância as crianças brincam
em todos os momentos do seu dia.
Quando a brincadeira está relacionada
à educação, é possível compreender a sua
relevância para o desenvolvimento e a aprendizagem também dentro da EMEI, por sua
riqueza de vivências e ações que as crianças
poderão entrar em contato com o mundo a
sua volta e assim descobrir novos conhecimentos.
A brincadeira é caracterizada como um
termo, que precede uma ação da criança frente a um objeto, que por meio da sua imaginação ela dá vida às coisas que se encontram
em seu entorno. Como por exemplo, uma caixa de papelão pode ser utilizada como um fogão pelas meninas, ou uma garrafa pet pode
ser utilizada como um avião para os meninos.

Dessa forma, compreende-se que a
brincadeira é ação frente ao objeto que a
criança poderá utilizar em seu ato de brincar,
na maioria das vezes demanda objeto concreto e imaginação.
A brincadeira é definida segundo Wajskop (2001) como uma ação em que a criança:
Apresenta para que possa colocar em
prática as regras do jogo na atividade lúdica ao qual é submetida, seja de forma
livre ou de forma dirigida. Durante a brincadeira, a criança utiliza-se de brinquedo,
que pode ser construído, transformando
objetos já existentes ou comprados, mas
a brincadeira e o jogo têm distinção em
sua conceituação apesar de também algumas brincadeiras possuírem regras que
são as principais características dos jogos (WAJSKOP, 2001, p. 25).

Entendeu-se que a brincadeira é a ação
da criança frente a um objeto que pode ser
tanto uma caixa de papelão, quanto um brinquedo fabricado pela indústria, porém este
tem um significado e demanda uma ação da
criança que muitas vezes se baseia nas vivências dos adultos para reproduzir no momento
de brincar.
O professor no contexto da EMEI precisa ter claro no ato de seu planejamento
o conceito correto de brincadeira, sabendo
principalmente diferenciar esta brincadeira do
jogo, mesmo porque apesar das brincadeiras em alguns casos possuírem regras, sua
identificação e conceituação são baseadas
na ação da criança frente ao objeto.
Dessa forma, a brincadeira deve ser
compreendida como um recurso a ser utilizado pelas crianças, pois se constitui como parte da sua infância, como linguagem para que
se possa relacionar com as outras crianças
e com o meio para adquirir o conhecimento
de mundo.
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Para compreender melhor a brincadeira enquanto recurso lúdico, denominada de
brincadeira tradicional, Almeida (2002) escreve que está modalidade é filiada ao folclore,
desse modo:
Incorpora a mentalidade popular e se faz
entender pela oralidade. Sendo um elemento folclórico, a brincadeira tradicional
infantil assume características de anonimato, tradicionalidade, transmissão oral,
conservação, mudança e universalidade
(ALMEIDA, 2002, p. 38).

A brincadeira tradicional, também como
um recurso favorecedor de aprendizagem,
pois é carregada de informações e significado, isso porque o conhecimento popular é de
grande valia no aprendizado e estas brincadeiras tradicionais como: amarelinha, parlendas e o pião, etc., que foram passadas pelos
pais aos filhos, trazem consigo possibilidades
e conceitos como os matemáticos, que auxiliam na aprendizagem infantil pela ludicidade
que carregam em sua composição.
Sobre as brincadeiras imaginativas,
Kishimoto (2011) escreve que elas também
são conhecidas como:
Simbólicas, porque a partir do momento
em que o indivíduo representa a função
do pai brincando de casa deixa clara a
mesma situação que está imaginando.
Essa brincadeira surge desde os 02 aos
03 anos, é quando ela inicia a mudar o
sentido das coisas, a mencionar seus sonhos, sentimentos e fantasias, assumindo alguns papéis presentes em seu meio
(KISHIMOTO, 2011, p. 37).

As brincadeiras imaginativas são relevantes para o aprendizado infantil, porque
com ela é possível utilizar o símbolo e a criatividade, habilidades relevantes para o processo de aprendizado, para ajudar os alunos
a compreender o mundo em sua volta, exercendo papéis, como personagens das histórias infantis, imaginando que tem família e
vivenciando papéis e personagens de outros
contextos possíveis.

Segundo Almeida (2002) as brincadeiras que possuem o conceito de edificação
são de grande valia para:
A evolução dos meninos e meninas na
aula, pois enriquecem a habilidade perceptual, possibilitam a simbologia e desenvolvem habilidades infantis, a partir de
sua troca com esse jogo e brincadeira
de construção, pois favorece as crianças
uma possibilidade de construírem brinquedos e novas maneiras de brincarem
(ALMEIDA, 2002, p. 39).

Como foi possível observar, a brincadeira se constitui como uma experiência rica em
possibilidades, que irão ajudar as crianças a
adquirem uma das principais habilidades responsáveis pelo desenvolvimento infantil que
é a percepção.
Compreendeu-se que a percepção é de
grande importância, pois a todo o momento
as crianças exploram o meio para compreenderem o mundo a sua volta, assim a brincadeira enquanto aspecto lúdico se constitui em
uma excelente ferramenta, que sem dúvidas
irá auxiliar as crianças em seu desenvolvimento escolar.
Kishimoto (2011) considera que a brincadeira não é uma atividade simples, isso
porque ela pode ser considerada como:
Brincar, em deliberado ambiente, mas
por outro lado pode não ser em outros
ambientes, o que irá depender da cultura de determinado lugar, estado ou país.
O brinquedo é, portanto, um suporte da
brincadeira, um objeto cultural, muitos deles elaborados pelo ser humano, que está
repleto de significados e representações
que diferem quando levada em consideração a cultura, o meio e a época em que
esses objetos foram criados (KISHIMOTO,
2011, p. 43).
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Entendeu-se que a brincadeira é reconhecida como um recurso lúdico que tem
grande potencial educativo, porém ela poderá
sofrer algumas modificações e interpretações
dependendo do contexto e da época em que
está sendo vivenciada.
Dessa forma, para brincar muitas vezes
as crianças precisam de um suporte que é
compreendido como brinquedo, que podem
ser construídos de fábrica e em série ou pode
ser confeccionado pela própria criança, mas
que se transforma em um recurso lúdico da
brincadeira nas ações da criança que faz uma
representação da realidade adulta no ato de
brincar.
Portanto, faz-se necessário ressaltar
que o brinquedo, enquanto objeto receberá
diversos significados, mas isso irá depender
do lugar e da cultura local das crianças, por
este motivo o professor deve ficar atento aos
significados que as crianças dão aos objetos
no ato de brincar, nesse sentido, considera-se
que antes de propor as brincadeiras enquanto experiência lúdica na sala de referência,
o professor sonde os conhecimentos prévios
das crianças, pois em uma sala há uma diversidade cultural enorme, que faz parte da
história de vida das crianças.

CONTEXTUALIZANDO A LUDICIDADE
NA EMEI
A ludicidade na EMEI é uma concepção
que direciona a metodologia dos professores,
desde o planejamento, até o desenvolvimento
das experiências que são propostas às crianças por meio de brincadeiras, com o objetivo claro em favorecer o desenvolvimento e
aquisição de habilidades, no espaço e tempo
dessa modalidade da Educação Básica.
Wajskop (2000) escreve que a ludicidade no contexto da EMEI é uma prática importante para a educação por que:

Pode auxiliar na produção sociocultural,
permite a atividade social infantil, acolhe
as crianças em seu aspecto afetivo, motor
e cognitivo, marcando as relações vividas
na pré-escola. Quando a ludicidade está
vinculada a função pedagógica na pré-escola é possível o desenvolvimento de
um espaço de aquisição de habilidades
e construção de conhecimentos pelas
crianças que exploram os recursos disponibilizados em favor da aprendizagem
(WAJSKOP, 2000, p. 21).

O contexto da ludicidade na EMEI é marcado por ações positivas do ponto de vista do
desenvolvimento infantil, aspecto relevante ao
qual necessita de grande atenção, visto que
é um processo que deve ser contemplado
levando em consideração a criança como ser
ativo, no processo de ensino e aprendizagem.
Compreendeu-se a partir das considerações relacionadas à ludicidade, enquanto
concepção de ensino que favorece o desenvolvimento infantil, que seu lugar é de grande
importância no planejamento do professor,
que compreende a sua função no desenvolvimento das crianças egressas na EMEI.
Na EMEI, a ludicidade está atrelada às
brincadeiras, que quando direcionadas pelo professor é possível envolver as crianças em contextos que seja possível a exploração dos recursos
e interações com os pares e assim adquirir habilidades que são fundamentais para a infância.
Segundo Brougére (2001) a ludicidade
quando atrelada a brincadeira é compreendida como:
Uma atividade do sujeito, em que as
crianças são inseridas para que possam
compreender e construir a vivência sociocultural dos adultos. Essa definição de
ludicidade como atividade da infância é
de grande importância para a interação
e aquisição de habilidades que são fundamentais para a exploração do mundo
à sua volta. Nesse momento as crianças
vão adquirindo vínculos com a função pedagógica da Educação Infantil (BROUGERE, 2001, p. 27).
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Considerando o exposto, percebeu-se
que a ludicidade está implícita nas ações e
atividades das crianças quando envolvidas
nas brincadeiras, nesse sentido, quando as
crianças experimentam as vivências de papéis de adultos na brincadeira está relacionada à interação social, porque é na brincadeira
que as crianças vivenciam e experimentam
as regras e conceitos morais e de valores na
infância.

Nesse sentido, observou-se que a ludicidade como recurso da brincadeira favorece
aprendizagens relacionadas aos valores, às
habilidades e a construção do conhecimento, pois quando brincam as crianças além
de usar os aspectos simbólicos, interagem,
se movimentam e conhecem um modo de
ser, pensar e agir referente a outras culturas,
pois a ludicidade com brincadeira favorece a
aprendizagem.

Compreender a definição da ludicidade
na EMEI é importante para o professor buscar
experiências, em que a brincadeira seja parte
integrada das ações, explorações e vivências
das crianças, porque quando participam das
brincadeiras lúdicas, adquirem e aprimoram
as habilidades que são essenciais para a
compreensão do mundo a sua volta e assim
construírem conhecimentos.

Para Carvalho (2003) a ludicidade é denominada como um aspecto vital no:

Segundo Wajskop (2000) quando a
criança brinca na EMEI está se desenvolvendo por meio de uma:
Atividade social, humana, com contextos
sociais e culturais. A criança constrói e reconstrói a realidade por meio dos aspectos
simbólicos próprios. A brincadeira é o resultado da cultura, ela permite as relações
interpessoais. A brincadeira possibilita
uma aprendizagem social. A criança aprende sobre o mundo a sua volta ao brincar.
A brincadeira também quando acontece
no cotidiano da pré-escola contribui para
o comportamento infantil de forma positiva,
pois é constituído de significados importantes para o desenvolvimento na infância
(WAJSKOP, 2000, p. 29).

Como foi possível observar, a ludicidade presente na brincadeira se constitui como
experiência social, esse tipo de atividade permite que a criança se desenvolve do ponto de
vista sociocultural, porque enquanto brincam
as crianças estão se relacionando com outras
crianças e com os adultos, consequentemente com culturas diferentes, que as pessoas
trazem consigo de seus ambientes de interação.

No planejamento das ações para a pré-escola, a discussão sobre a ludicidade
é importante, porque contribui para o desenvolvimento infantil. Com a ludicidade a
cultura infantil entra em constante relação
com a cultura do professor e das outras
crianças, porque permite às práticas sociais e assim os envolvidos vão atribuindo
significados (CARVALHO, 2003, p. 41).

A ludicidade com as brincadeiras têm
espaço garantido no contexto da EMEI, por
suas especificidades relacionadas ao desenvolvimento e aprendizagens infantis.
Compreendeu-se que para garantir o
desenvolvimento infantil faz necessário que
o professor apresente em seu planejamento, experiências em que seja possível garantir o brincar infantil, mas esse brincar deve
ser dirigido e acompanhado pelo professor,
que tem papel de organizador e incentivador
das crianças frente às experiências lúdicas
na EMEI.
Faz-se necessário ressaltar ainda que, a
ludicidade presente na EMEI possibilita novas
experiências práticas as crianças que, consequentemente mudam a atenção para o que é
mais interessante no fazer educativo, mas que
o professor deve direcionar todo o trabalho
favorecendo que as crianças usem bastante
a sua habilidade motora, envolvendo-se nas
atividades lúdicas que irá proporcionar durante a sua permanência no espaço da EMEI.
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Segundo Gomes (2004) a ludicidade é
compreendida como uma dimensão humana
que:
Favorece a manifestação criativa da pessoa, que tem a capacidade de dar significado a sua vida, ressignificando e
transformando o seu entorno em todos
os aspectos da vida cotidiana e nas possíveis situações problemas que venha a se
deparar. Porque a ludicidade se constitui
como uma possibilidade e uma habilidade de interagir com a realidade por meio
do brincar, dando significado ao mundo
a sua volta e também ressignificando-o
(GOMES, 2004, p. 51).

Enquanto dimensão totalmente humana, a ludicidade tem se mostrado aliada a
educação, no sentido de que por meio dela
qualquer pessoa possa manifestar seus talentos criativos, agindo em favor de uma ressignificação do seu entorno para que possa
compreender as diversas formas de interagir
com ele por meio do brincar.
Portanto, na EMEI, a ludicidade é essencial para as crianças, no sentido de possibilitar o conhecimento de si, de desenvolver
as habilidades que contribuam para o seu
desenvolvimento, dessa forma a criança vai
também dar significado às experiências para
que possa finalmente explorar e conhecer o
mundo à sua volta.

A IMPORTÂNCIA DAS BRINCADEIRAS
PARA A AQUISIÇÃO DA HABILIDADE
MOTORA
As possibilidades do corpo estão relacionadas às experiências lúdicas como as
brincadeiras, quando a criança participa de
brincadeiras em que usam o corpo e a mobilidade física estará desenvolvendo a habilidade motora.
São muitas as brincadeiras que podem
ser desenvolvidas nos espaços da EMEI, em
que é possível favorecer o desenvolvimento
motor das crianças de quatro anos, entre elas

o brincar no parque, os circuitos com desafios
e as brincadeiras tradicionais de roda, entre
outras, permitem que a criança desenvolva a
habilidade motora com movimento de prensar, subir e descer, rolar, dançar entre outros,
mas que são importantes para o desenvolvimento do seu aspecto motor.
Segundo Negrine (2002) o corpo que
brinca é entendido como parte do conhecimento na infância, por que:
Contribui com o aspecto cognitivo, amplia a compreensão do corpo como função de vida e a compreensão crítica do
mundo em que vivemos. O corpo quando
relacionado à brincadeira está em todas
as atividades lúdicas, porque o corpo é
elemento que possibilita o conhecimento,
a percepção, a interação e até mesmo
as vivências culturais lúdicas (NEGRINE,
2002, p. 94).

A relação entre o corpo e a atividade
lúdica com as brincadeiras é importante do
ponto de vista pedagógico, porque favorece o
desenvolvimento da habilidade e, ao mesmo
tempo, leva as crianças a construírem conhecimentos de diversas áreas, como o desenvolvimento cognitivo.
Compreendeu-se que a brincadeira é
um recurso da ludicidade e esse tipo de atividade envolve o corpo, que é essencial para o
desenvolvimento das brincadeiras que acontecem no contexto da EMEI. Nesse sentido, as
crianças de quatro anos que estão envolvidas
nas brincadeiras, podem se desenvolver nos
aspectos físicos, cognitivos e sociais.
A evolução motora é fundamental para
o desenvolvimento das crianças de quatro
anos, nesse sentido cabe aos professores,
conhecer essa função no desenvolvimento
das crianças, a fim de facilitar e aprimorar as
aquisições dela com o período de desenvolvimento no qual se encontram.
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Para Ferreira (2000) o desenvolvimento
motor está relacionado a:
Componentes biológicos (maturativos) e relacionais, assim como há implicações psicológicas no movimento e na atividade corporal na relação do sujeito com o meio no qual
está inserido, pois o movimento constitui-se
no meio pelo qual ele gera e expressa vivências e emoções nas relações. Ou seja,
é através do movimento e das ações que
ele entra em contato com pessoas e objetos
com os quais se relaciona de forma construtiva (FERREIRA, 2000, p. 79).

A partir das considerações sobre o desenvolvimento motor que abrange o desenvolvimento funcional de todo o corpo e suas
partes, faz-se necessário que as brincadeiras
que envolvem o corpo e a atividade física,
sejam constantes no planejamento das experiências na EMEI, porque contribui para o
desenvolvimento da habilidade motora, tão
importante para o desenvolvimento infantil,
quando as demais habilidades que as brincadeiras, que estimulam o aspecto físico proporciona às crianças de quatro anos.
É seguindo essa ideia da importância
das brincadeiras e sua contribuição para o
desenvolvimento motor infantil, que o professor deverá refletir sobre as suas possibilidades de desenvolvimento e planejar experiências, que levem as crianças a explorarem o
espaço externo da EMEI para se movimentar.
Segundo Murcia (2005) as experiências
lúdicas, como as brincadeiras que o ser humano pratica ao longo de sua vida lhe servem
como:
Descontração, ensino, divertimento, lazer
e relaxo. A brincadeira em âmbito infantil
apresenta um antagonismo adverso em
meio a sentimentos de recreação e compromisso, respeitabilidade e animação,
juntos de alegria, amizade e interesse.
A brincadeira envolve circunda a vida
do sujeito é um meio de aprendizagem
espontânea e realiza práticas cognitivas,
motoras e sociais e ou de valores (MURCIA, 2005, p. 111).

Como foi possível observar, é à medida
que a criança cresce que seu organismo responde às diferentes formas e utiliza distintas
atividades como as brincadeiras, como experiências lúdicas para se desenvolverem.
Nesse contexto, compreende-se que a
brincadeira evolui com o desenvolvimento da
criança, em seus aspectos: intelectual, integral, afetivo e motor, se adaptam a períodos
críticos em seu desenvolvimento.
Sobre as brincadeiras mais especificamente, Costa (2001) escreve que elas também evoluem com a criança até a idade adulta, permanecendo da velhice:
A brincadeira infantil sugere a especificação da evolução da criança no aspecto
intelectual e físico, permitindo esclarecer
que é por meio da maturação e da interação ativa como o espaço, por meio das
investigações sensório-motoras, que a
conduta infantil se transforma quanto mais
vez for diferenciada e, por intermédio da
edificação de novos saberes, vai gradualmente cedendo lugar ao surgimento das
condutas intencionais, direcionando, pôr
fim, à ação lúdica (COSTA, 2001, p. 123).

Desse modo, compreendeu-se as brincadeiras como parte fundamental do desenvolvimento da habilidade motora infantil e sua
evolução é de grande importância nas experiências lúdicas, sua evolução, sua observação
sistemática é imprescindível para as crianças
e a sua evolução motora.
Observou-se que as contribuições das
brincadeiras como ferramentas da ludicidade
são essenciais para o progresso da habilidade motora, entendendo que essas ferramentas contribuem para o desenvolvimento motor,
intelectual e social da criança de quatro anos
da EMEI.
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Acredita-se que toda atividade do sujeito
envolve as ações corporais, pensando nisso é
que se considera, que os meninos e meninas
são seres que se movimentam constantemente e usam essa mobilidade para explorar o
meio, para interagir com outras pessoas e a
partir de então construir o conhecimento do
seu corpo e do mundo a sua volta.

O movimento da criança nas experiências que envolvem o aspecto motor é de grande importância para o seu desenvolvimento
global, pois é nessas vivências que as crianças se comunicam usando a linguagem corporal, verificando as possibilidades do corpo
para se apropriar do espaço e assim construir
o conhecimento.

Na Educação Infantil, as crianças vivem
em constantes interações, movimentações e
relações entre crianças/crianças e crianças/
adultos, essa movimentação acontece por
meio das brincadeiras, que são propostas no
cotidiano das crianças na EMEI.

Compreendeu-se que na EMEI as crianças são envolvidas em atividades da área de
conhecimento denominada movimento, em
que os professores usam as brincadeiras,
principalmente as tradicionais, para estimular as crianças a desenvolverem a habilidade
motora.

Nesse sentido, as crianças estão o tempo todo interagindo com o espaço, seus objetos e as pessoas. Deste modo, a atividade
corporal é indispensável para a aquisição de
habilidades motoras, sociais e intelectuais
que são essenciais para o desenvolvimento
motor na infância.
Para Barbosa (2002) a criança na EMEI,
precisa participar de experiências na área de
conhecimento denominada movimento, estas
vivências são direcionadas nas rotinas dessa
instituição, com a necessidade de:
Possibilitar às crianças atividades lúdicas
com brincadeiras dirigidas e livres que
movimentam o corpo, por meio das ações
que envolvem habilidades motoras que
geram expressões intrínsecas das crianças na construção do conhecimento. O
trabalho com o movimento possibilita o
conhecimento do corpo que é necessário
para que as crianças possam perceber as
suas possibilidades motoras e se apropriar da noção de espaço com atividades
prazerosas para o seu desenvolvimento
motor (BARBOSA, 2002, p. 69).

Portanto, essa habilidade motora é essencial para o desenvolvimento integral das
crianças da Educação Infantil, porque favorece a ação e o desenvolvimento físico, que
contribui para o desenvolvimento da motricidade infantil.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Como metodologia da pesquisa, se definiu a pesquisa de base bibliográfica com a
abordagem qualitativa, partindo da revisão da
literatura que foi realizada em biblioteca e na
internet, por meio de livros, artigos científicos,
dissertações e teses, nesse sentido, fez-se o
fichamento das principais ideias dos autores
que trataram sobre o tema deste estudo.
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”.

30 - ABRIL/ 2022 - Educar FCE

354

Revista Educar FCE - 53 ª Edição - 30 - Abril/ 2022

Durante a revisão da literatura buscou-se autores que escreveram sobre o tema,
com a intenção de construir conhecimentos
para a dissertação deste artigo, para tanto
foram consultados mais de dez autores, que
serviram como base científica para sua construção, nesse sentido o período dos livros,
artigos científicos, dissertações e teses pesquisados, que foram utilizados no trabalho
de conclusão de curso, são exemplares que
foram publicados nos últimos vinte anos, aspecto relevante que foi considerado no ato
da pesquisa.
De acordo com Gil (2012) a pesquisa
bibliográfica é então realizada com o intuito
de:
Levantar um conhecimento disponível sobre teorias afim de analisar, produzir ou
explicar o objeto sendo investigado. Neste
sentido, essa pesquisa bibliográfica visa
então, analisar as principais teorias de um
tema e pode ser realizada em diferentes
finalidades na tentativa da resolução de
um problema (GIL, 2002, p. 34).

A metodologia de pesquisa bibliográfica
é um conjunto detalhado de métodos e técnicas científicas, que foram utilizadas para a
elaboração deste estudo, com a intenção de
responder ao problema da pesquisa proposto inicialmente, atendendo assim aos critérios
estabelecidos para as buscas de informações
mais confiáveis.

As palavras chaves que foram utilizadas
na busca pelos livros, artigos científicos, dissertações e teses, foram: motor, habilidade,
brincadeira e Educação Infantil. Desta forma,
as bibliografias encontradas, foram relevantes
para elaboração do presente trabalho.
Segundo Severino (2016) a abordagem qualitativa refere-se a “conjuntos de metodologias, que envolve 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 teóricos os trabalhos de: Kishimoto (2011) que trata sobre as brincadeiras, apresentando suas
características e conceitos, Ferreira (2000)
que traz uma reflexão sobre a psicomotricidade na Educação Infantil, Carvalho (2003) que
apresenta as brincadeiras como linguagem
da cultura na infância, entre outros.

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 artigos
científicos que foram selecionados, porque
trouxeram a temática principal, dessa forma
contextualizaram as brincadeiras no espaço
educativo da EMEI.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a elaboração do presente trabalho percebeu-se que o ambiente da EMEI tem como
objetivo contribuir com o desenvolvimento integral das crianças de quatro anos, desse modo
em seu contexto é possível observar diversos materiais que são essenciais para o ensino e
a aprendizagem infantil, assim a ludicidade com a brincadeira, que são elementos essenciais
que devem estar presentes na Educação Infantil, devido a sua contribuição para a aquisição
de habilidades motoras na infância.
Ressalta-se que, as brincadeiras são recursos que realmente contribuem para a aprendizagem da criança de quatro anos, isso porque trazem consigo a ludicidade, importante aspecto que possibilita vivências escolares prazerosas e carregadas de significados. Nesse sentido,
compreendeu-se que as brincadeiras são relevantes para o aprendizado infantil, porque com
ela é possível utilizar o correr e o prensar, habilidades relevantes que ajudam os pequenos a
compreender o mundo em sua volta, por meio do aspecto motor.
A compreensão das contribuições da ludicidade para o desenvolvimento infantil é de
grande importância, devido às possibilidades que ela agrega nas ações que são propostas
às crianças de quatro anos na EMEI. Porque é através de ações lúdicas, que as crianças podem se envolver nas experiências de forma positiva, nesse sentido compreendeu-se também
a sua contribuição na evolução infantil, para a mediação dos temas presentes nas vivências
da rotina, porque a ludicidade por ter o aspecto prazeroso, constitui-se como essencial para
o ensino e aprendizagem das áreas de conhecimentos presentes no currículo da Educação
Infantil.
Portanto, conclui-se que as contribuições da ludicidade para o desenvolvimento de
habilidades motoras na Educação Infantil são positivas, porque a une vontade de aprender
e o prazer ao se realizar uma experiência pedagógica. Dessa forma, o ensino utilizando as
brincadeiras, permite aos professores criarem ambientes estimuladores, que possibilitam o
desenvolvimento integral das crianças.

30 - ABRIL/ 2022 - Educar FCE

356

Revista Educar FCE - 53 ª Edição - 30 - Abril/ 2022

REFERÊNCIAS
ALMEIDA, M. T. Pinheiros. Jogos divertidos e brinquedos criativos. Petrópolis: Vozes, 2002.
BARBOSA, A. M. Brincadeira e educação: leitura no subsolo. São Paulo: Cortez, 2002.
BROUGERE, G. Jogo e Educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 2001.
CARVALHO, A. M. A. Brincadeira é cultura. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2003.
COSTA, A. C. Psicopedagogia e psicomotricidade: pontos de intersecção nas dificuldades de aprendizagem.
Petrópolis: Vozes, 2001.
FERREIRA, C. A. M. Psicomotricidade da educação infantil à gerontologia. São Paulo: Lovise, 2000.
GIL, A. C. Como elaborar um projeto de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002.
GOMES, C. L. Dicionário crítico de lazer. Belo Horizonte: Autêntica, 2004.
KISHIMOTO, T. M. Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. São Paulo, SP: Cortez, 2011.
MARCONI, M. A. & LAKATOS, E. M. Técnicas de pesquisa. São Paulo: Editora Atlas, 2003.
MURCIA, J. A. M. Aprendizagem através de jogos. Porto Alegre: Artmed, 2005.
NEGRINE, A. O corpo na educação infantil. Caxias do Sul: Educs, 2002.
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. De acordo com a ABNT. São Paulo: Cortez, 2016.
WAJSKOP, G. Brinquedo e cultura. São Paulo: Cortez, 2001.
______. Brincar na pré-escola. São Paulo: Cortez, 2000.

30 - ABRIL/ 2022 - Educar FCE

357

Revista Educar FCE - 53 ª Edição - 30 - Abril/ 2022

Graduada em Pedagogia pela Faculdade Sumaré
(2013); Graduação (em curso) Artes Visuais pela
FAMOSP - Faculdade Mozarteum de São Paulo
(2020); Especialista em Neuropsicopedagogia pela
Faculdade Campos Elíseos (2017); Professora de
Ensino Infantil – no CEI Nazaré.

MARIA EULÁLIA
DOS SANTOS NETO

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

358

Revista Educar FCE - 53 ª Edição - 30 - Abril/ 2022

A IMPORTÂNCIA DO DESENHO COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA
NO ENSINO FUNDAMENTAL E O PAPEL DO PROFESSOR
RESUMO: Este artigo tem como objetivo apresentar algumas abordagens teóricas que fundamentam
a importância do desenho nas séries iniciais do Ensino Fundamental, como contribuição para
as futuras aprendizagens, para a formação de cidadãos criativos, críticos e participativos,
demonstrando por meio da escrita o papel do professor. Para tanto, tornou-se necessário uma
pesquisa bibliográfica, de cunho qualitativo, por propiciar a investigação de um problema a partir
do referencial teórico já existente em documentos e publicações. E, em virtude do tratamento
dado pelos autores pesquisados sobre o tema em questão, podemos compreender que a arte
é uma linguagem, sendo assim, uma forma de expressão e comunicação humana. O desenho
infantil deve ser valorizado, pois o mesmo, além de ser a forma primitiva de expressão da criança,
é também o eixo norteador para outras linguagens, sejam elas a artística, oral e escrita. O
desenho é considerado um instrumento humanizador da educação, facilitador da comunicação
e da aprendizagem, um eficiente meio de alfabetizar. E ainda, o desenho aliado ao ensino é
entendido por muitos autores pesquisados como uma importante ferramenta pedagógica. Assim,
quanto ao papel do professor, como intermediador do ensino-aprendizagem, o profissional em
questão é peça fundamental no processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança.

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem; Artes Visuais; Desenho; Papel do Professor; Aprendizagem
Infantil.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo, intitulado Artes Visuais: a importância do desenho nas séries
iniciais do Ensino Fundamental, visa apresentar algumas abordagens teóricas
que fundamentam a importância do desenho nas séries iniciais, como contribuição para as futuras aprendizagens. Além disso, tem o intuito de demonstrar por meio da
escrita o papel do professor que contribui para a formação de cidadãos criativos, críticos e
participativos.
Proença (2008, p.06), citada por Caterenciuc e Pietrobom (2010, p. 01) ao se referir
sobre a arte, postula que a arte brasileira nasceu na Pré-História e, segundo a autora: “o homem representava o meio em que vivia por meio de desenhos em forma de pessoas, animais,
objetos e elementos da natureza” – fatos estes que podemos ainda observar nas crianças
que ainda não sabem ler e escrever.
De acordo com Dias (2014, p.10), “existem muitas possibilidades de buscar as contribuições do desenho no desenvolvimento da criança, uma vez que ele se faz presente em
suas vidas antes de sua alfabetização”.
A problemática deste estudo foi: como o desenho contribui para a aprendizagem da
criança (aluno)?
Para responder esse questionamento, para a realização deste estudo, tornou-se necessário uma pesquisa bibliográfica, de cunho qualitativo, para propiciar a investigação de um
problema a partir do referencial teórico já existente em documentos e publicações.
De acordo com Ludke e André (1998) o estudo qualitativo é o que se desenvolve em
uma situação material, podendo ser rico em dados descritivos, com um plano aberto, flexível,
ressaltando a realidade de forma complexa e contextualizada.
Dessa forma, o trabalho desenvolvido justifica-se pelo fato de considerar de suma
importância o tema em questão, e de compreender que o desenho tem um valioso papel
construtivo no desenvolvimento e aprendizagem da criança, contribuindo para a formação de
futuros cidadãos críticos e reflexivos na nossa sociedade.
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DESENHO INFANTIL NO ENSINO
FUNDAMENTAL
Martins et al. (2008), comparam a linguagem da arte a um jogo, cujas regras são
inventadas por quem joga:
Na linguagem da arte há criação, construção, invenção. O ser humano, por meio
dela, forma, transforma a matéria oferecida pelo mundo da natureza e da cultura
em algo significativo. Atribui significados
a sons, gestos, cores, com intenção, num
exercício que mais parece um jogo de armar, um quebra-cabeça no qual se busca
a forma justa. Vários caminhos são percorridos, várias soluções são experimentadas, num processo de ir e vir, um fazer/construir lúdico-estético que, embora
comprado a um jogo, tem a diferença de
que esse jogo e suas regras são inventadas enquanto se jogo e por quem joga
(MARTINS et al. 2008, p.54).

Dessa forma, por sua importância no
fazer artístico, é dada maior ênfase ao desenho, entre as demais linguagens. Derdyk
(1993) diz que, enquanto a criança desenha,
experimenta sua capacidade imaginativa, ampliando sua forma de ver o mundo no qual
está inserida. Em seus dizeres:
A criança desenha, entre outras tantas
coisas, para divertir-se. É um jogo em que
não existem companheiros, a criança é
dona de suas próprias regras. Nesse jogo
solitário, ela vai aprender a estar só, aprender a ser só. O desenho é o palco de suas
emoções, a construção de seu universo
particular. O desenho manifesta o desejo
da representação, mas também o desenho, antes de tudo, é medo, é opressão,
é alegria, é curiosidade, é afirmação, e
negação. Ao desenhar, a criança passa
por um intenso processo vivencial e existencial (DERDYK, 1993, p.50).

Dessa forma, conforme Cava (2004),
é por intermédio do desenho que a criança
sente sua existência. Por isso, o desenho é
uma excelente ferramenta que nos permite conhecer e compreender o universo da criança.
O desenho é uma forma de expressão da linguagem artística, de fundamental
importância no desenvolvimento infantil. As
crianças já nascem em um ambiente onde o
desenho está presente no seu cotidiano, através das imagens de televisão, dos rótulos dos
produtos, dos cartazes nas ruas, das revistas,
etc. (DIAS, 2014)
Através do desenho a criança desenvolve a autoexpressão e atua afetivamente com o
mundo: opina, critica e sugere, usando cores,
formas, tamanhos, símbolos. Assim como a
brincadeira, ao desenhar, a criança representa a realidade, transformando-a de acordo
com sua vontade. E ainda, quanto mais oportunidades de desenhar e observar desenhos,
maiores serão as situações de aprendizagem
vivenciadas pela criança (DIAS, 2014).
O desenho de uma criança é um convite
a mergulhar num mundo repleto de imaginação, fantasia e receios. O desenho da criança
é uma forma de expressão, a sua visão do
mundo expressa no papel ou em qualquer
outra superfície (BEILFUSS, 2015).
Durante muitos anos o desenho, tanto
na Educação Infantil, bem como, nas séries
iniciais do Ensino Fundamental foi considerado uma atividade de entretenimento, essa
visão passou a ser vislumbrada sob outro
enfoque com o passar dos anos. E, hoje, o
professor deve ocupar um papel de mediador que amplia o desenvolvimento da criança,
através de atividades construtivas e criativas
(BEILFUSS, 2015, p.4; DIAS, 2014, p.22).
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Para Carvalho (1997, p.27), trabalhar
com desenhos nas séries iniciais do Ensino
Fundamental, contribui e muito na construção
do pensamento da criança, postulando o seguinte: “os mesmos podem ser instrumentos
humanizadores da educação, facilitadores da
comunicação e da aprendizagem, bem como
eficiente meio de alfabetizar, incorporando o
ritmo e o movimento [...]”.
Há diversas maneiras de se trabalhar
o desenho, principalmente nas séries iniciais
do Ensino Fundamental. Entretanto, é muito
importante que o conteúdo seja acessível e
significativo, que seja proposto de forma que
a criança expresse seus pensamentos livremente, tendo a autonomia necessária para
criar (DIAS, 2014).
De acordo com Novaes e Neves (2004)
e Dias (2014) o desenho infantil poderá ser
colocado para a criança através de uma história bem contada, de um passeio, de algo
ocorrido em sala, de brincadeira, de faz-de-conta, de cantigas, entre outras.
Como profissionais da área da educação, é sabido que toda criança desenha. Mesmo que não seja adequadamente instrumentada para tal, toda criança pequena quase
sempre encontra uma maneira de deixar, nas
superfícies, o registro de seus gestos: com
um lápis, um pedaço de tijolo, ou qualquer
outro material, seja no papel, na terra ou até
mesmo na parede de casa, ou até mesmo
em uma das paredes da escola (DIAS, 2014).

DESENHO COMO METODOLOGIA DE
TRABALHO – ARTE E CONHECIMENTO
Ao falarmos do desenho infantil, estamos falando de arte e, que a mesma é apresentada como área de conhecimento, na
qual contribui para a formação de cidadãos
criativos, críticos e participativos. Entretanto,
o desenho como arte não tem sido vista na
maioria das escolas pelos educadores como
produtoras de conhecimento.
Por isso, o olhar que o professor dirige ao desenho da criança deve apoiar-se nas
concepções que ele tem sobre o desenho enquanto linguagem, ideias constituídas na sua
própria história e experiência com a linguagem.
Apoiar-se também em seus conhecimentos sobre as possibilidades do grafismo infantil, noções adquiridas durante a sua formação e ao
longo de sua experiência profissional.
Todo esse conhecimento traduz-se em
expectativas com a produção infantil, que definem o diálogo que o professor estabelece com
a criança ao dialogarem sobre seus desenhos,
interação que pode ser marcada pelo incentivo, pela advertência, pela indiferença. É neste
sentido que, é importante para quem atua na
área da Educação Infantil, bem como nas séries
iniciais do Ensino Fundamental a compreensão
e o conhecimento das fases do desenho infantil
e sua relação com a evolução do desenvolvimento humano (GALVÃO, 1992; DIAS, 2014).
Assim, compreendemos que é grande
a responsabilidade do professor, ao se trabalhar o desenho infantil, já que o mesmo, além
de ter a compreensão e o conhecimento das
fases do desenho, também tem a responsabilidade de propiciar um ambiente favorável
para tal atividade. Por isso, Galvão (1992) entende que é de responsabilidade do professor
promover um ambiente acolhedor para que
a criança sinta-se respeitada, confiante e segura para criar livremente e expressar-se por
meio do desenho.
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É grande a responsabilidade do professor
na construção de um ambiente favorável
ao desenvolvimento do desenho infantil.
É certo que o prazer encontrado pela
criança no desenho deixará de existir se
não forem permitidas a exploração de sua
função expressiva e a realização de seu
potencial criativo (GALVÃO, 1992, p.2).

Na expressão do pessoal, Carvalho
(1997, p.27) parte da colocação de que: “desvelar o repertório da criança e dar espaço
para ela se expressar, é perceber seu momento de desenvolvimento, é conhecer mais
de perto seu pensamento, sua percepção de
mundo, seus sentimentos”.

Conforme Dias (2014, p.57) “acompanhar o desenvolvimento do pensamento visual de cada criança de um mesmo grupo pode
constituir-se numa aventura diária e fascinante: uma corajosa aventura de criação”.

Para Ferreiro (1987), é através da percepção e da sensibilidade, elementos que formam o corpo da arte, que a criança faz sua
leitura de mundo, descobrindo os “textos”, as
“palavras”, as “letras” de cada contexto.

O DESENHO NA PRODUÇÃO DO SABER

Assim, quanto mais viver esta leitura,
mais aumentará sua capacidade de perceber,
mais terá ampliado seu repertório pessoal,
mais terá desenvolvido sua consciência crítica. É preciso estabelecer relações sensíveis
e ricas para que isto aconteça, partindo de
estímulos, realmente geradores de ideias,
sensações, sentimentos, pensamentos, etc.

A organização espacial que envolve formas e cores (pintura) é também concretizada
no jogo de regras e na construção sonora,
estando ligada ao início da fase que Jean Piaget (1959) denomina de operações concretas
um momento a ser trabalhado e desenvolvido em todas as suas possibilidades, através
do próprio trabalho da criança num processo
contínuo.
A cor, por exemplo, é um dado importante no desenho. A criança utiliza a cor, inicialmente, apenas como decoração, concomitantemente, com a organização espacial nascerá
a organização das cores, este último, sendo
considerada uma descoberta maravilhosa por
muitas crianças (CARVALHO, 1997).
Dessa forma, quanto ao desenho infantil,
atividade intensa e envolvente para as crianças, o desenho nas séries iniciais do Ensino
Fundamental tem uma presença constante.
Tendo em vista a alfabetização, o desenho é
também considerado uma forma agradável de
trabalhar a coordenação motora das crianças,
sua capacidade de atenção e concentração,
seus conhecimentos sobre as cores, formas,
etc. (CARVALHO, 1997).

Portanto, é fundamental que o professor
saiba ler as expressões da criança que está
representada nos desenhos infantis e ser um
agente de lapidação, como um lapidador que
diante de um diamante bruto produz um diamante inigualável, raro e único.

O DESENHO COMO FERRAMENTA DE
AUTOCONFIANÇA
De acordo com Ferreiro (1987), estabelecer relações ricas e sensíveis é medir a
criança com seu mundo, é torná-la desafiante
e instigante.
Cabe ressaltarmos que, ao desenhar livremente, desenvolve-se também a autoconfiança na criança. Sobre a autoconfiança, o
célebre desenho da “casinha” sempre igual,
com uma porta na parede esquerda e uma
janela na parede direita, assim como o homem “palito” está presente ainda, no adulto,
copiados um dia e sempre repetidos.
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Entretanto, ao estimular a autoconfiança
da criança, podemos incentivar a descoberta
de suas formas, de suas cores, de seus gestos, sons e falas, descobrindo por si próprio
o processo natural que se distanciará de formas estereotipadas e aprendidas, abrindo-se
as experiências perceptivas importantes para
uma postura frente ao mundo cada vez mais
sensível, criativa e significativamente (CARVALHO, 1997).

O PROFESSOR COMO MEDIADOR DO
SABER
Em conformidade com Carvalho (1997),
o educador precisa superar certos preconceitos e bloqueios em relação às linguagens
artísticas das crianças, buscando seu significado e compreendendo seu desenvolvimento, pois a criatividade, no que se refere ao
desenho e a pintura fazem parte da vida da
criança, assim como um brinquedo.
A expressão genuína da criança se manifesta por meios de desenho e pinturas, bem
como entoando canções, dançando, desempenhando papéis em jogos dramáticos, produzindo sons, tanto nos momentos em que
ela pretende representar o mundo real, como
naqueles que dão vazão à sua fantasia (FERREIRO, 1987).
Assim, a atividade expressiva visa mobilizar todos os processos mentais, uma vez
que o trabalho deve envolver: raciocínio, imaginação, reflexão, crítica e interação da criança com seu produto criativo.
O educador é peça fundamental no
aprimoramento e enriquecimento das propostas estéticas, instigando-a a buscar novas
soluções, fornecendo-lhe novos elementos,
ajudando-a a resolver dificuldades e inquietações.
Por esses motivos, enfatiza-se a arte
visual e/ou o desenho nas séries iniciais do
Ensino Fundamental, pois, a oportunidade de
desenhar é importante para estimular a ex-

pressão, criatividade, o desenvolvimento intelectual e a conquista de outras linguagens,
como por exemplo a escrita que, “por ser um
sistema de representação, está claramente
vinculada com o desenho, sendo este uma
preparação para a alfabetização” (PILLAR,
1996, p.32).
Ou seja, o desenho permite à criança o
exercício de um tipo de simbolização gráfica
que possui uma relação direta com a realidade, e que constituirá a base que, mais tarde,
possibilitará que a criança possa construir a
escrita, um outro tipo de representação gráfica, mais abstrata.
Dessa maneira, o professor, além de ter
a compreensão e o conhecimento das fases
do desenho, também tem a responsabilidade de propiciar um ambiente favorável para
tal atividade, bem como, deve adequar o seu
trabalho para permitir o desenvolvimento das
expressões e percepções infantis.
Assim, podemos compreender a importância de se trabalhar nas séries iniciais do
Ensino Fundamental a Arte, tendo como eixo
norteador o desenho.

BRINCAR PARA APRENDER
Segundo Sans (1994), ao brincar, a
criança também pode estabelecer relação
com outra linguagem importante e significativa para ela, que é o desenho. Na ação do
brincar, pode ao mesmo tempo desenhar, e
sobre isso o autor nos diz que:
O brincar e o desenhar para a criança manifestam-se impulsionados pela mesma
essência motivadora, que é caracterizada
pela ação lúdica. Acontece um constante
relacionamento mútuo entre esses dois
atos que podem estar tão interligados
que em vários momentos estarão simultaneamente numa mesma função. A ação
do brincar pode acontecer no ato de desenhar, assim como a ação do desenhar
pode também se inserir no ato de brincar
(SANS, 1994, p.39).
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Como afirma o autor, o brincar pode
estar incorporado no desenhar, como também o desenho pode estar inserido no brincar. Desse modo, o desenho assume várias
possibilidades para a criança:
A possibilidade de brincar, o desenho como
possibilidade de falar (...), o desenho como
possibilidade de criar, cantar, sonhar, e outras finalidades. Esta linguagem gráfica marca o desenvolvimento da infância, porém
em cada estágio, o desenho assume um
caráter próprio (MOREIRA, 2009, p.26).

De acordo com essa autora, a criança,
ao desenhar, pode utilizar também outras linguagens, como: brincar, cantar, falar, dentre
outras formas de expressão.
Conforme Alexandroff (2010), para que
possa se ver a criança com um novo olhar
torna-se necessário que se tenha uma nova
atitude em relação a ela, considerando-se que
aprender é também interagir com uma multiplicidade de linguagens: palavras, ações, gestos, expressões de afeto por meio do corpo,
do olhar, e, principalmente, do desenho, tudo
isso compõe o dia-a-dia da criança dentro do
espaço escolar e também funcionam como
referência de constância e continuidade, tornando o espaço educativo compreensível
para ela e abrindo caminhos para as descobertas e as manifestações da criança.
Dessa forma, hoje podemos compreender que realmente, as atividades lúdicas que
envolvem o desenho, nas diversas situações,
como nos momentos de ensino e aprendizagem, descontração e festividades em geral, e que são muito valorizadas, contribuem
e muito tanto no desenvolvimento, como na
aprendizagem da criança.
O desenho pode ser usado diariamente
nas salas de aula: o desenho orientado pela
professora, o desenho ditado, ou, através de
uma história bem contada, bem como, o desenho livre, no qual a criança faz uso de sua
imaginação e criatividade (DIAS, 2014).

DESENHO – UMA CRIAÇÃO GRÁFICA
Outra forma de se trabalhar nas séries
iniciais do Ensino Fundamental é o desenho
em dupla ou coletivamente, que, além de
promover a interação, socialização, contribui
e muito no processo de aprendizagem. As
crianças ficam muito entusiasmadas. Isso evidencia que um trabalho criativo e competente
em grupo, colabora com a criança para desenvolver sua criatividade, socialização, expressão e também serve como estímulo para
o aluno das séries iniciais aprender mais e de
forma contextualizada (DIAS, 2014).
O desenho é a primeira escrita da criança e servirá como alicerce para a mesma,
além de ser uma forma de expressão, e expressar-se é uma necessidade humana (FERREIRA, 2015, p.14).
Não significa priorizar o desenho ou a
escrita, mas sim compreender que apesar de
serem linguagens distintas, elas se complementam e são fundamentais para alfabetização da criança que acontece pela interação
de diferentes linguagens e formas de expressão (FERREIRA, 2015, p.14).
A alfabetização deve acontecer de forma
contextualizada a realidade vivida pela criança, respeitando suas características, seus
desejos, brincadeiras, seu jeito de aprender.
Assim conseguiremos desenvolver a criação
gráfica e consequentemente a alfabetização
(FERREIRA, 2015, p.14).
Cabe ao professor conhecer as fases
do desenho infantil e suas relações com o
desenvolvimento da escrita a fim de oferecer
aos alunos aulas que contribuam tanto para o
desenvolvimento artístico quanto para aquisição da escrita (FERREIRA, 2015, p.14).
Dessa forma, podemos compreender que
o desenho infantil deve ser valorizado, pois o
mesmo, além de ser a forma primitiva de expressão da criança, é também o eixo norteador
para outras linguagens, sejam elas a artística,
como também a linguagem oral e escrita.
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INTERAÇÃO PROFESSOR – ALUNO E O
ENSINO – APRENDIZAGEM
O professor ao planejar suas ações
deve fazer uso de sua habilidade e criatividade, ressaltando que o planejamento deve
considerar a importância do desenho infantil,
bem como, as relações professor-aluno.
O planejamento é uma necessidade
constante em todas as áreas da atividade
humana. Planejar é analisar uma realidade e
antecipar, ou, prever as formas alternativas da
ação para superar as dificuldades (quando
existentes) ou alcançar os objetivos desejados.
Em outras palavras, planejar consiste
em prever e decidir sobre o que pretendemos realizar; o que vamos fazer; como vamos
fazer; o que e como devemos analisar a situação, a fim de verificar se o que pretendemos
foi atingido. Já o plano é o resultado, é o esboço das conclusões resultantes do processo
de planejar, que pode ou não assumir uma
forma escrita (BRUINI, 2011).
Quando falamos em planejar a ação didática, estamos antecipando as ações e os
procedimentos que o professor vai realizar
junto a seus alunos, e a organização das atividades discentes e da experiência de aprendizagem, visando atingir os objetivos educacionais estabelecidos (BRUINI, 2011).
O planejamento didático também é um
processo que envolve operações mentais,
como: analisar, refletir, definir, selecionar, estruturar, distribuir ao longo do tempo, e prever
formas de agir e organizar.
O processo de planejamento da ação
docente é o plano didático. Em geral, o plano
didático assume a forma de um documento
escrito, pois é o registro das conclusões do
processo de previsão das atividades docentes e discentes (JOSSIANENN, 2009).

Em conformidade com Jossianenn
(2009), o planejamento da ação didática é
apenas um roteiro, um instrumento de referência, o que torna necessário que o professor
faça uso de sua habilidade, criatividade, entre
outros para enriquecê-lo, afinal de contas é a
partir dele que o professor dará início ao seu
trabalho em sala de aula. Lembrando, que
o planejamento deve considerar as relações
professor-aluno.
Dessa forma, falar de criança, de desenho infantil, de professor, de ensino e aprendizagem é falar no vazio, se não houver interação professor-aluno.
No passado, em muitos estabelecimentos de ensino, o ensino e aprendizagem eram
considerados ações distintas, de mundos distanciados, sendo um dominante (professor) e
o outro dominado (aluno); algo que representava uma prática pedagógica tradicional autoritária, impositiva. Era centrada no professor
que ensinava sem dar oportunidade aos alunos para que pudessem mostrar interesse, saber, criatividade e, principalmente, sem mesmo poder questionar. É certo que havia muito
mais respeito dos alunos pelos professores,
e que estes eram considerados profissionais
de status devido ao valor que obtinham pela
profissão (BELOTTI; FARIA, 2010).
Atualmente, o ensino e aprendizagem
não são considerados ações distintas, de
mundos distanciados. E, as atenções não estão mais centradas no professor. O professor
de hoje está aberto às mudanças, abrindo
espaços para os alunos ao diálogo, debates,
questionamentos e opiniões.
Com base na formação, segundo Freire
(2014, p.6), o professor precisa estar aberto
às mudanças. E ainda, questionamentos de
seus alunos envolvendo-o e levando-o a ser
um cidadão crítico, insistindo nos saberes,
levando a buscar novos conhecimentos não
apenas para si, mas sim, para o desenvolvimento do seu racional.
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É neste sentido, que podemos enfatizar
a interação professor-aluno.
Em todo processo de aprendizagem humana, a interação social e a mediação do outro é de suma importância. Na escola pode-se
dizer que a relação/interação professor-aluno
é imprescindível para que ocorra o sucesso
no processo de ensino-aprendizagem.
De acordo com as concepções de Freire (2005), percebe-se uma forte valorização
do diálogo como importante instrumento na
constituição dos sujeitos. No entanto, o autor
defende a ideia de que só é possível uma prática educativa dialógica por parte dos educadores, se estes acreditarem no diálogo como
um fenômeno humano capaz de mobilizar e
refletir o agir dos homens e mulheres. E para
compreender melhor essa prática pedagógica Freire (2005), acrescenta que:
[...], O diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que se solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos
endereçados ao mundo a ser transformado e humanizado, não pode reduzir-se a
um ato de depositar ideias de um sujeito
no outro, nem tampouco tornar-se simples
troca de ideias a serem consumidas pelos
permutantes (FREIRE, 2005, p.79).

Segundo Vygotsky (1976, p.78), a relação professor-aluno não deve ser uma relação de imposição, mas sim, uma relação de
cooperação, de respeito e de crescimento, no
qual o aluno deve ser considerado como um
sujeito interativo e ativo no seu processo de
construção de conhecimento.
O aluno segundo Luckesi (1994, p.117),
“[...] é um sujeito ativo que, pela ação, ao mesmo tempo se constrói e se aliena. Ele é um
membro da sociedade como qualquer outro
sujeito, tendo caracteres de atividade, sociabilidade, historicidade, praticidade”. Na relação
educativa, dentro das práxis pedagógica, ele é
o sujeito que busca uma nova determinação em
termos de patamar crítico da cultura elaborada.

Com relação ao desenho infantil, é sabido
que toda criança ao desenhar gosta de contar
histórias, trocar ideias com os colegas, bem
como, com o professor e a isso se dá o nome
de interação. A interação professor-aluno é fundamental na sala de aula, quando esta existe,
há diálogo e o professor cria condições para
que seus alunos aprendam e desenvolvam,
possibilitando crianças (alunos) pensantes, ativos, cientistas, artistas críticos e participativos.
Lopes (2011) postula que, quando o professor atua nessa perspectiva, ele não é visto
como um mero transmissor de conhecimentos,
mas como um mediador, reflexivo, alguém capaz de articular as experiências dos alunos com
o mundo, levando-os a refletir sobre seu entorno, ou seja, ao seu arredor, assumindo um papel mais humanizador em sua pratica docente.
Na aprendizagem dialógica e comunicativa o docente não será o centro do processo. Ele terá, com seus alunos, uma relação de
instigador e mediador para com todos, desenvolvendo uma ação que lhes permita falarem
e exporem suas ideias e valores aprendidos
ou que desejem descobrir em conjunto com
os demais na sala. (SOUZA, 2011),
O modo de agir do professor em sala de
aula estabelece um tipo de relação com
os alunos que colabora (ou não) para o
envolvimento buscado pela escola. Nesta
relação professor e alunos desempenham
papéis diferenciados e, ainda em nossos
dias, cabe ao primeiro, tomar maior parte das iniciativas (MASETTO,1994, p.56
apud SOUZA, 2011, p.29).

A relação professor-aluno é uma forma de interação que dá sentido ao processo
educativo, uma vez que é no coletivo que os
sujeitos elaboram conhecimentos. Afinal, em
todo processo de aprendizagem humana, a
interação social e a mediação do outro é de
suma importância.
Por fim, cabe ao professor ser um incentivador para que essa interação ocorra de
forma harmônica, construtiva e prazerosa.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este estudo é uma pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo. Minayo (2007) afirma
que a pesquisa qualitativa busca responder a questões particulares com peculiaridades e cuja
quantificação não é recomendada para a compreensão do universo de significados com os
quais as ciências humanas e sociais se ocupam. Alguns aspectos da área da saúde caracterizam-se por estas particularidades. Para a mesma autora, a pesquisa qualitativa trabalha com
o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, que se referem a
um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não poderiam
ser reduzidos à operacionalização de variáveis quantitativas.
Para Morse e Richards (2002), métodos qualitativos são capazes de trazer respostas
para pesquisas, cujo propósito é conhecer os participantes, como eles experienciam, que
significados dão e como interpretam o que vivenciam num determinado processo e contexto
(MORSE; RICHARDS, 2002).
Portanto, de forma a responder às questões de investigação e alcançar os objetivos
propostos, este trabalho desenvolvido justifica-se pelo fato de que as crianças (alunos) têm
o direito à aprender com respeito e dignidade, sendo o desenho a ferramenta em que o professor percebe a criança em suas diferenças e especificidades; e a respeita como um ser
brincante, participativo, criativo, capaz de produzir suas diferentes linguagens.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No decorrer do presente estudo, procurou-se apresentar uma breve observação a respeito da atuação do professor nas séries iniciais do Ensino Fundamental no contexto educacional. A importância do desenho infantil nas séries iniciais do Ensino Fundamental, e o papel
do professor, enfatizando que a criança aprende e interage brincando através do desenho, o
desenho como metodologia de trabalho do professor e o planejamento didático e uma breve abordagem sobre o professor, enfatizando a importância da interação professor-aluno no
processo ensino-aprendizagem.
E, em virtude do tratamento dado pelos autores pesquisados sobre o tema em questão,
podemos compreender que a arte é uma linguagem, sendo assim, uma forma de expressão
e comunicação humana.
E ainda, que a arte tem um papel fundamental, envolvendo os aspectos cognitivos, sensíveis e culturais e, isso já é o suficiente para que se justifique sua presença, enfatizando o
desenho, nas séries iniciais do Ensino Fundamental, já que, o desenho é para a criança uma
atividade lúdica, que amplia suas capacidades imaginativas e representativas.
O desenho infantil deve ser valorizado, pois o mesmo, além de ser a forma primitiva
de expressão da criança, é também o eixo norteador para outras linguagens, sejam elas a
artística, como também a linguagem oral e escrita.
Quanto ao papel do professor, o profissional em questão é peça fundamental no processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança.
Cabe ressaltar que, o desenho é considerado um instrumento humanizador da educação, facilitador da comunicação e da aprendizagem, um eficiente meio de alfabetizar. E ainda,
o desenho aliado ao ensino é entendido por muitos autores pesquisados como importante
ferramenta pedagógica.
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EDUCAÇÃO INFANTIL: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

RESUMO: O presente artigo buscou verificar a importância da alfabetização e do letramento na
educação infantil. A Educação Infantil é reconhecida como uma das etapas mais importantes ao
desenvolvimento do indivíduo e apresenta um papel fundamental para a alfabetização posterior.

Palavras-chave: Educação Infantil; Alfabetização; Letramento; Aprendizagem.
30 - ABRIL/ 2022 - Educar FCE

372

Revista Educar FCE - 53 ª Edição - 30 - Abril/ 2022

INTRODUÇÃO

P

odemos afirmar que alfabetizar e letrar é algo possível na Educação Infantil. E
como isso acontece?

Foi com a realização desse artigo que pudemos ter a certeza de que com
práticas lúdicas esse processo é favorecido de forma dinâmica.
Bem como afirma Biazioli:
Nessa fase, elas recebem informações sobre a escrita, quando brincam com os sons
das palavras, reconhecendo semelhanças e diferenças entre os termos, quando manuseiam
diferentes tipos de materiais escritos, como revista, livros e gibis, em momentos em que o
professor lê textos para os alunos e/ ou escreve os textos produzidos oralmente. Com essa
familiaridade com o mundo dos textos proporcionamos uma maior interação na sociedade
letrada. Quando na Educação Infantil, o professor ensina o nome para os alunos já está ajudando o aluno a comparar e relacionar o seu nome com os dos outros colegas. O incentivo
para conhecer o mundo letrado deve ser apresentado na Educação Infantil por meio de leituras para que, mais adiante, na sua vida escolar, as crianças sejam capazes de estabelecer
relações, assumir uma posição crítica, confrontar ideias. O ambiente da Educação Infantil deve
estimular na criança o desejo de querer aprender a ler e a escrever (BIAZIOLI, 2018, s/p).
Soares ainda afirma que a leitura frequente de histórias para crianças é, sem dúvida,
a principal e indispensável atividade de letramento na educação infantil. Se adequadamente
desenvolvida, essa atividade conduz a criança, desde muito pequena, a conhecimentos e habilidades fundamentais para a sua plena inserção no mundo da escrita (Soares, 2009, s/p).
A partir desse pressuposto foi realizado o presente artigo com o tema: Educação Infantil: alfabetização e letramento. Onde se buscou através da realização da mesma, de cunho
qualitativo, pesquisar bibliografias diversas, analisar alguns autores, publicações, sites, a fim
de esclarecer dentre o objetivo geral verificar a importância da alfabetização e do letramento
na Educação Infantil. Os objetivos específicos centram-se em: 1) Tomar conhecimento das
diferenças entre alfabetização e letramento; 2) analisar o uso de técnicas lúdicas e atividades
que possam contribuir ao processo de alfabetização e letramento na Educação Infantil.
O presente trabalho está estruturado em dois capítulos:
O primeiro capítulo – Alfabetização na Educação Infantil, aborda questões pertinentes
sobre a alfabetização e letramento junto aos alunos da Educação Infantil. Nesse mesmo capítulo abordamos também sobre a questão do letramento.
Já o segundo capítulo foi intitulado como: Atividades lúdicas. Neste capítulo tivemos
acesso a algumas sugestões de atividades que podem ajudar as crianças dessa faixa etária
a aprender a forma e a estrutura das letras do alfabeto, mas que também servem para várias
outras funções.
Alfabetizar e letrar são práticas possíveis para os alunos da Educação Infantil pois os
mesmos já adquirem aprendizagem a todo momento dentro e fora da escola.
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ALFABETIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Nesse primeiro capítulo abordaremos
questões pertinentes sobre a alfabetização e
letramento junto aos alunos da Educação Infantil. A alfabetização é um processo que começa
antes da entrada da criança na escola. Entende-se por alfabetização o processo pelo qual se
adquire o domínio de um sistema linguístico e
das habilidades de utilizá-lo para ler e escrever.
Assim, a alfabetização se ocupa da
aquisição da escrita e de sua utilização como
código de comunicação.
O termo letramento, por sua vez, é utilizado por alguns estudiosos para nomear o
processo de desenvolvimento das habilidades de leitura e de escrita nas práticas sociais
enquanto sistema simbólico, enquanto tecnologia. Letramento deriva da palavra inglesa
literacy, traduzida como a condição de ser
letrado (ALVES, 2016, p.4).
Para Tfouni enquanto a alfabetização se
ocupa da aquisição da escrita por um indivíduo, ou grupo de indivíduos, o letramento focaliza os aspectos sócio históricos da
aquisição de uma sociedade. (TFOUNI,
1995, p.20 apud ALVES, 2016, p.4).

Conforme o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI),
Para aprender a ler e a escrever, a criança precisa construir um conhecimento de
natureza conceitual: precisa compreender
não só o que a escrita representa, mas
também de que forma ela representa graficamente a linguagem. Isso significa que
a alfabetização não é o desenvolvimento
de capacidades relacionadas à percepção,
memorização e treino de um conjunto de
habilidades sensório-motoras. É, antes, um
processo no qual as crianças precisam
resolver problemas de natureza lógica até
chegarem a compreender de que forma a
escrita alfabética em português representa
a linguagem, e assim poderem escrever e
ler por si mesmas (BRASIL, 1998b, p. 122).

A Educação Infantil tem um papel fundamental para a alfabetização posterior. Não precisamos começar a alfabetizar precocemente
as crianças e sim dar suporte, criar condições
para que essa habilidade seja tranquilamente
aprendida na hora certa e que engloba uma
série de habilidades.
De acordo com pesquisas realizadas
por Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1999),
crianças entre 4 e 6 anos de idade, quando orientadas por meio de práticas lúdicas
e adequadas na educação infantil, evoluem
rapidamente em direção ao nível alfabético
(ALVES, 2016, p.6):
O RCNEI recomenda que:
As instituições e profissionais de educação infantil deverão organizar sua prática
de forma a promover as seguintes capacidades nas crianças:
• participar de variadas situações de comunicação oral, para interagir e expressar
desejos, necessidades e sentimentos por
meio da linguagem oral, contando suas
vivências;
• interessar-se pela leitura de histórias;
• familiarizar-se aos poucos com a escrita por meio da participação em situações nas quais ela se faz necessária e
do contato cotidiano com livros, revistas,
histórias em quadrinhos etc.
• ampliar gradativamente suas possibilidades de comunicação e expressão, interessando-se por conhecer vários gêneros
orais e escritos e participando de diversas
situações de intercâmbio social nas quais
possa contar suas vivências, ouvir as de
outras pessoas, elaborar e responder perguntas;
• 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;
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• interessar-se por escrever palavras e
textos ainda que não de forma convencional;

LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

• reconhecer seu nome escrito, sabendo identificá-lo nas diversas situações do
cotidiano;

O letramento começa muito antes de a
criança pegar um lápis ou conhecer as letras
e as formas de escrever. A partir das vivências
cotidianas com a família e com a sociedade, os pequenos participam de tal prática de
maneira intensa em diversas situações, como
no contato com materiais escritos em lugares
diversos e de variadas formas.

• escolher os livros para ler e apreciar.
(BRASIL, 1998b, p. 131).

Contrariando a visão de que a alfabetização na educação infantil prejudicaria a
aprendizagem lúdica necessária às crianças,
a criatividade do professor pode gerar meios
alfabetizadores bastante lúdicos. A ludicidade
deve ser o ponto de partida para qualquer
aprendizagem quando nos referimos a crianças.
O manuseio de livros, a leitura de textos (de variados estilos textuais), a escrita de
nomes, cartazes, bilhetes, enfim, a presença
da leitura e escrita nas diversas formas de
linguagens de forma lúdica são propiciadores
do início dos processos de alfabetização e
letramento ainda antes do ingresso no ensino
fundamental (ALVES, 2016, p.7).
De acordo com os expostos podemos
verificar que a Educação Infantil vem a contribuir com o processo de alfabetização o que
não quer dizer que nós educadores temos
que fazer com os alunos saiam lendo e escrevendo nesta etapa.
Para Soares na impossibilidade de determinar que a palavra alfabetização passe a
significar não só a aprendizagem do sistema
alfabético, mas também a aprendizagem dos
usos sociais e culturais desse sistema, é que
a "invenção" da palavra letramento tornou-se
necessária. Na educação infantil, devem estar
presentes tanto atividades de introdução da
criança ao sistema alfabético e suas convenções - alfabetização - quanto as práticas de
uso social da leitura e da escrita - letramento
(SOARES, 2009, s/p).

O Infantil também é espaço propício
para esse trabalho, em que todo conhecimento adquirido será contextualizado e compreendido segundo a função que ocupa na
sociedade. Ao longo dos séculos, desde o
Brasil Colônia, enfrentamos o problema de
alfabetizar, de ensinar as pessoas a ler e escrever. Pessoas se alfabetizam, aprendem a
ler e a escrever, mas não necessariamente incorporam a prática da leitura e da escrita. Não
adquirem competência para envolver-se com
as práticas sociais de escrita: não leem livros,
jornais, revistas; não sabem redigir um ofício,
um requerimento, uma declaração; sentem
dificuldade em encontrar informações numa
conta de luz, num contrato, etc. (BIAZIOLI,
2018, s/p).
O letramento, por sua vez, focaliza os
aspectos sócio históricos da aquisição da
escrita. Entre outros casos, procura estudar
e descrever o que ocorre nas sociedades
quando adotam um sistema de escrita de maneira restrita ou generalizada: procura ainda
saber quais práticas psicossociais substituem
as práticas letradas em sociedades ágrafas.
Desse modo, o letramento tem por objetivo
investigar não somente quem é alfabetizado,
mas também quem não é alfabetizado, e, nesse sentido, desliga-se de verificar o individual
e centraliza-se no social (TFOUNI, 1995; p.9
apud BIAZIOLI, 2018, s/p).
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A Educação Infantil é uma etapa fundamental do desenvolvimento escolar das crianças. Nessa fase, elas recebem informações
sobre a escrita, quando brincam com os sons
das palavras, reconhecendo semelhanças e
diferenças entre os termos, quando manuseiam diferentes tipos de materiais escritos,
como revista, livros e gibis, em momentos em
que o professor lê textos para os alunos e/
ou escreve os textos produzidos oralmente.
Com essa familiaridade com o mundo dos
textos proporcionamos uma maior interação
na sociedade letrada.
Quando na Educação Infantil, o professor ensina o nome para os alunos já está
ajudando o aluno a comparar e relacionar o
seu nome com os dos outros colegas. O incentivo para conhecer o mundo letrado deve
ser apresentado na Educação Infantil por
meio de leituras para que, mais adiante, na
sua vida escolar, as crianças sejam capazes
de estabelecer relações, assumir uma posição crítica, confrontar ideias. O ambiente da
Educação Infantil deve estimular na criança o
desejo de querer aprender a ler e a escrever.
(BIAZIOLI, 2018, s/p).
Bem como afirma Soares:
A leitura frequente de histórias para crianças é, sem dúvida, a principal e indispensável atividade de letramento na educação
infantil. Se adequadamente desenvolvida,
essa atividade conduz a criança, desde
muito pequena, a conhecimentos e habilidades fundamentais para a sua plena
inserção no mundo da escrita (Soares,
2009, s/p).

Conseguimos perceber que o letramento entra na vida da criança desde o primeiro
momento do contato com a linguagem escrita
e oral, percebendo a sua função.
Soares nos coloca que outros gêneros
de textos também devem ser objeto de leitura
do adulto para as crianças: textos informativos (que podem ser lidos em busca de conhecimentos que as crianças revelam não ter,

mas desejam adquirir), textos injuntivos (que
orientam a prática de jogos e os comportamentos), textos publicitários, textos jornalísticos, histórias em quadrinhos, etc. Ou seja,
na educação infantil, a criança pode e deve
ser introduzida a diferentes gêneros, diferentes portadores de textos. Além disso, pode-se
levá-la a identificar o objetivo de cada gênero,
o leitor a que se destina, o modo específico
de ler cada gênero.
Do mesmo modo, atividades de letramento com a escrita podem e devem ter
presença frequente na educação infantil. A
todo o momento, surgem oportunidades de
registrar algo como apoio à memória, de ditar
para o adulto uma carta que se quer enviar a
alguém, de construir um cartaz sobre um trabalho desenvolvido. Enfim, são inúmeras as
situações que podem ser aproveitadas para
que as crianças percebam a função da escrita
para fins diversos e a utilizem em práticas de
interação social (SOARES, 2009, s/p).
Podemos constatar que o letramento
tem grande influência dentro de cada criança
desde a primeira infância. Posso afirmar que
as crianças que convivem e têm acesso ao
mundo letrado, desenvolvem-se muito quanto
a questões de linguagem, pensamento lógico
e crítico, pois desde cedo aprendem a ler o
mundo. Notamos isso quando um aluno faz
uma Pseudo-leitura dos livros, isto é, quando
conta a história do livro lendo somente as
imagens e imitando a leitura.
Percebemos que com o letramento, a
linguagem das crianças aumenta o tempo
todo, pois elas querem se comunicar e compreender a comunicação das outras pessoas.
É possível perceber também o desenvolvimento motor, uma vez que os alunos se movimentam com maior desenvoltura, pois entrando em contato com materiais diversos como
massinha de modelar, rasgadura, amasse de
papel, colagem, pintura, entre outras, a criança aprende a manipular esses materiais ao
mesmo tempo em que desenvolvem a sua
coordenação motora e seu equilíbrio.
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Concluindo, o letramento na Educação
Infantil é muito importante, pois estimula a
participação ativa no processo educacional
e contribui para a futura formação leitora da
criança, além de auxiliá-la na alfabetização e
visão do mundo (BIAZIOLI, 2018, s/p).
O que pudemos perceber até então
diante aos autores pesquisados é que se afirma a presença da alfabetização e do letramento na Educação Infantil. Nós educadores
devemos sim respeitar a fase de cada um,
pois sabemos que cada qual aprende em seu
tempo. O que devemos também é procurar
estimular as crianças tanto em sua oralidade
quanto à escrita para que essas condições
sejam aprendidas.

ATIVIDADES LÚDICAS
Para conseguirmos atingir os objetivos
diante o processo ensino-aprendizagem de
nossos alunos podemos contar com a ludicidade que deve ser o ponto de partida para
qualquer aprendizagem.
Avelino nos traz algumas atividades pré-silábicas para a educação infantil que não
apenas ajudam os pequenos a aprenderem
a forma e a estrutura das letras do alfabeto,
mas também servem a várias outras funções.
A prática ensina a coordenação motora
para a escrita, estimula o desenvolvimento e
a coordenação de músculos e também ajuda
os estudantes a processar informações sensoriais críticas para o processo de escrita.
(AVELINO, 2018, s/p). Segue as sugestões
da autora:
1.

Sacos sensoriais

Já pensou em incentivar a sua turma
a escrever em sacos bem coloridos? Sacos
sensoriais são perfeitos para estimular o lado
cognitivo das crianças sem a bagunça. Eles
são baratos e fáceis de fazer e os alunos vão
adorar manipular e brincar com eles.

A bolsa é perfeita para praticar letras,
números, escrever nomes, desenhar figuras,
formas e palavras. As crianças podem praticar os movimentos das mãos e dos dedos
para o desenvolvimento de pré-escrita.
Tudo o que você precisa para fazer esses incríveis sacos sensoriais é sacos de armazenamento com zíper resseláveis, farinha,
água e corante alimentício. Os estudantes podem usar cotonetes ou dedos para desenhar
formas, linhas e letras.
2.

Palavras no plástico bolha

Além de divertir crianças e adultos, o
plástico bolha pode ajudar a realizar atividades sensoriais bem interessantes para os pequenos em fase de pré-alfabetização.
É uma ótima atividade motora que a
criança pode desenvolver sozinha ou aprimorar suas habilidades já adquiridas. Para
preparar o exercício, pegue um pedaço de
plástico bolha e escreva o nome da criança
no verso dele com um marcador permanente.
Dependendo do nome, isso pode ser
mais fácil de dizer do que fazer. Se o professor sentir que algumas crianças podem ter
dificuldade inicialmente, ele pode começar a
atividade com vogais ou palavras simples e
curtas.
3.

Alfabeto com fitas coloridas

Fita colorida para incentivar os alunos
a escreverem letras e números já considerou
como uma ótima ferramenta de ensino? É uma
das atividades de pré-escrita que é simples
e rica pedagogicamente. O professor pode
apresentar modelos e pedir para as crianças
copiarem em cartolinas ou cadernos nas suas
mesas. Disponha fitas com diversas cores e
estampas para estimular a criatividade dos
alunos. Eles podem até usar fitas diferentes
na construção da mesma letra ou número. O
importante é que compreendam sua forma.
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4.

Construindo com blocos de lego

Brinquedo é a alegria de todos os pequenos e os blocos de lego são uma excelente pedida para tarefas dinâmicas na sala
de aula. A ideia dessa atividade de pré-alfabetização é pedir aos alunos que montem as
letras e os números.
Primeiro, distribua uma cartela com imagens de como o resultado final deverá ser e
depois entregue os blocos aos alunos. Incentive que eles montem as letras do alfabeto e
números com blocos de lego!
Mostre que pode parecer um pouco
difícil no início, então comece mostrando o
caminho para as crianças. Logo, estimule os
alunos a construírem vogais. Comece dizendo: “turma, vamos montar a letra A” e observe
o desempenho de cada criança.
5. Massinhas coloridas
Crianças adoram massinhas e esse
passatempo pode ser incorporado às atividades de pré-alfabetização!

Primeiro, achate uma peça de tamanho
médio de massinha em uma superfície plana. Em seguida, use um objeto pontiagudo
para desenhar uma letra ou número na área
achatada.
Certifique-se de que a letra seja grande
o suficiente para ser facilmente identificável
quando for preenchida com os canudos.
Corte os canudos de plástico e entregue aos alunos. Deixe as crianças “traçarem”
as letras com os canudos coloridos, até completar todo o desenho feito.
Assim, elas verão a forma da letra ou
número e poderão praticar outras, aliando ou
partindo para outras atividades de pré-alfabetização mais avançadas.
Essa tarefa pode ser realizada também
na alfabetização, adaptando para palavras e
sílabas que deverão ser lidas ao final do exercício.
7. Cola de glitter

Disponha diversas bolas de massinha
colorida e uma cartela para cada aluno com
a letra – maiúscula e minúscula – que estão
aprendendo no momento.

Imprima desenhos simples em linhas
pontilhadas – são blocos de construção importantes para qualquer pré-escolar dominar
antes de aprender formações de letras e números.

Peça que eles peguem as massinhas
e façam pequenas “cobrinhas”, que deverão
se unir depois até formar a letra. O professor
pode fazer junto com as crianças para que
elas se sintam mais confiantes.

Depois, distribua os papéis e ofereça
diversas colas de glitter, em cores mais escuras e vivas, para os alunos. Peça que eles
contornam as linhas pontilhadas com a cola
e vejam a forma final do desenho.

Após aprender como escrever as letras,
o professor pode aprofundar com atividades
de sons e palavras que comecem com a letra
estudada.

Para um exercício mais avançado, o
professor pode pedir que, após realizar as atividades de pré-alfabetização acima, a criança
pense qual é a letra inicial do desenho e cobrir, em linhas pontilhadas também, a forma
da letra em outro papel.

6. Massinha e canudos
Tudo bem colorido! Canudos também
são muito divertidos com massinha. Colocá-los na massinha é uma ótima atividade sensorial, e as crianças podem fazer algumas
criações bem interessantes dessa maneira.
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8. Quadro e imãs
Outra interessante atividade de pré-alfabetização é usar um quadro magnético na
sala de aula. Cole as letras no quadro e deixe
os pequenos cobrirem sua forma com ímãs.
O professor pode fazer a letra como
uma pista de corrida e deixar que os alunos
dirigiram os ímãs como seus carros ao longo
deles.
Todas as tarefas sugeridas são ótimas
oportunidades de estimular e praticar, de maneira bem divertida e diferente, as habilidades de escrita, compreensão e motora dos
pequenos.
São formas que podem até ser estendidas como lições de casa.
A ideia é mostrar às crianças que a
aprendizagem pode ser aliada a brincadeiras
e que a escola também é sinônimo de um
ambiente prazeroso (AVELINO, 2018, s/p).
Segue sugestões também da especialista em Educação Infantil e Psicopedagogia
Denise Tinoco.

CANTANDO PARA BEBÊS
Faixa etária: a partir de 1 mês de idade. Esta é uma atividade essencial para os
pequenos, ainda nos berçários. Cantar cantigas, músicas de acalento, colocar músicas
gravadas em CD ou massagear o corpinho
ao som de música relaxante.

E SE FOSSE DIFERENTE? (CONTAÇÃO
DE HISTÓRIAS)
Faixa etária: 2 a 5 anos – Após a história, as crianças são convidadas a dramatizar
os personagens da história, inventando novas
falas, repetindo os diálogos que mais gostaram e modificando o seu final.

A LETRA É?
Faixa etária: 2 a 5 anos – Com as crianças sentadas em círculo, a professora apanha
de um saco surpresa, objetos conhecidos dos
pequenos. Lápis, escova de cabelo, boneca,
bola, pipa. . . Os pequenos, tendo a frente letras emborrachadas, de plástico ou madeira,
são provocadas a apontar a primeira letra que
compõe o nome de tal objeto.

QUANDO FALO ISSO, VOCÊ LEMBRA
DE?
Faixa etária: 3 a 5 anos – O professor fala a palavra Futebol e uma criança fala:
Bola. Daí a professora retoma: “Bola lembra?
Parquinho. E o parquinho lembra?” Areia e assim busca-se o desenvolvimento do raciocínio
lógico e significação das palavras.

BINGO DOS NOMES
Faixa etária: 3 a 5 anos – Os alunos
recebem uma placa com seu nome, separado por letras. O professor retira do saco letras do alfabeto. Na medida em que as letras
saem, os alunos são convidados a colocar
tampinhas com as referidas letras, em cima
da placa com o seu nome.

DOMINÓ DOS NOMES DOS COLEGAS
Faixa etária: 2 a 5 anos – Feitos com
caixas de leite e forrados com papel camurça, o dominó apresenta nomes e fotos dos
colegas. Ao jogar, a criança aprende o nome
dos colegas e também as letras que compõem seus nomes. Uma variação bem legal
é trocar a foto por letras iniciais dos nomes
dos colegas.
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COMO É QUE SE ESCREVE?

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Faixa etária: 4 a 5 anos – Após a contação de uma história, as crianças são provocadas a montar nomes dos personagens ou
de objetos, buscando as letras em jornais e
revistas. Em seguida, vão procurar no texto do
livro de história, uma frase onde esta palavra
apareça e transcrevê-la para uma folha e ilustre, buscando interpretar a escrita destacada.

No que diz respeito à metodologia esta
pesquisa tem cunho qualitativo, utilizou-se a
pesquisa bibliográfica. Nesta pesquisa foram
analisados alguns artigos, teses e outros trabalhos científicos que discutem e apresentam
reflexões, sugestões que podem contribuir
para uma maior compreensão de Alfabetização e Letramento, apresentando os desafios
apontados na literatura e fazendo um paralelo
com as leis que amparam a educação brasileira.

O NOME É?
Faixa etária: 3 a 5 anos – As crianças
saem, com o professor, nomeando partes
significativas da escola. E colocando plaquinhas com os seus respectivos nomes para
sua identificação. Depois, com pranchetas,
são provocadas a reescrever os nomes que
reconheceram: PORTA, JANELA, ARMÁRIO
dentre outros.

FESTIVAL DE POESIA
Faixa etária: 3 a 5 anos – As crianças
são convidadas a declamar pequenos poemas, selecionados pelo professor. Desta forma favorecemos a atenção, concentração e
memória.

O artigo traz então uma revisão de literatura apresentando dados importantes,
documentos legais e principais autores que
são referência no assunto, para que famílias e
professores reconheçam a importância desse
trabalho na escola e utilizem desse resumo
como um facilitador para o tema.
Esta pesquisa foi dividida em dois capítulos com o objetivo de analisar o tema Alfabetização e Letramento e também traz sugestões variadas para trabalhar com a faixa
etária indicada.

SEQUÊNCIA DE QUADRINHOS
Faixa etária: 2 a 5 anos – A professora
disponibiliza uma sequência lógica e curta de
quadrinhos (retirada de um gibi) e a criança
refaz a cena, colocando-a em ordem sequencial crescente. (TINOCO, 2018, s/p).
Sem dúvida o aprendizado se tornará
muito mais rico e estimulante sendo propiciado de forma lúdica. Um aprendizado significativo e prazeroso e fácil de acontecer.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos com base nos escritos que quando os educadores propiciar um ensino voltado à ludicidade, pois esse é o ponto de partida para as crianças adquirirem aprendizagem,
irão levar os mesmos a iniciar seu processo de alfabetização e letramento já na Educação
Infantil.
De acordo com pesquisas realizadas por Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1999), crianças entre 4 e 6 anos de idade, quando orientadas por meio de práticas lúdicas e adequadas
na educação infantil, evoluem rapidamente em direção ao nível alfabético (ALVES, 2016, p.6).
Os educadores devem respeitar o desenvolvimento cognitivo e psicológico da criança
e assim sendo a criança tem que ser orientada, ajudada, provocando e orientando, levando
a refletir sobre suas hipóteses.
Neste contexto é possível propiciar um ambiente alfabetizador a fim de que os alunos
se sintam estimulados a aprender de forma prazerosa e lúdica.
Várias são as atividades e estratégias que podem levar os alunos nessa fase a desenvolverem cada vez mais em seu processo ensino-aprendizagem. Devemos traçar os caminhos
que a criança deve percorrer.
Soares (2009) nos aponta atividades que devem estar presentes nesta etapa tão importante da vida das crianças. Atividades estas voltadas à introdução ao sistema alfabético
e suas convenções, quanto às práticas de uso social da leitura e da escrita, estimulando o
desejo de querer ler e escrever.
E para que o aprendizado aconteça temos as atividades lúdicas que são o ponto de
partida para qualquer aprendizagem.
Sendo assim é possível inserir as crianças da Educação Infantil no mundo da escrita
sendo orientada de forma integrada a alfabetizar e letrar.
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ANÁLISE DE DIAGNÓSTICOS EQUIVOCADOS NO TEA E AS
CONTRIBUIÇÕES DA NEUROPSICOPEDAGOGIA NA PRIMEIRA INFÂNCIA
RESUMO: Este estudo busca apresentar os transtornos que podem dificultar a aprendizagem e
socialização das crianças diagnosticadas erroneamente com o Transtorno Espectro Autista e as
contribuições que a Neuropsicopedagogia pode trazer para esse público na primeira infância
no ambiente familiar e educacional. Trazendo a surdez como um dos exemplos de diagnóstico
que pode ser confundido com o autismo e a importância de o profissional saber identificar
as diferenças que os marcam. Para isso foi utilizado como base de pesquisa alguns artigos
científicos para embasar essas afirmações. Os principais teóricos foram CERVO, A., BERVIAN,
P. A., & SILVA, R. (2006), GONÇALVES, ALZIRA DE SOUZA PAIVA, (2020), VASCONCELOS,
Erivalda Cavalcante Mendes de. (2019) e FREITAS, Emanuelle. (2021). Além disso, o objetivo geral
desta pesquisa é demonstrar as possibilidades da atuação profissional do neuropsicopedagogo,
trazendo embasamento para as afirmações aqui contidas, com base nas análises recorrentes
de pesquisa. Nosso estudo demonstra que a Neuropsicopedagogia é uma área de atuação
considerada nova tendo surgido no ano de 2008, POSFG (2021), onde sua meta é trabalhar os
problemas relacionados à aprendizagem dos indivíduos e de seu desenvolvimento cerebral.

Palavras-chave: TEA; Crianças; Primeira infância; Neuropsicopedagogia.
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INTRODUÇÃO

N

a atualidade vemos que os diagnósticos relacionados aos transtornos de aprendizagem estão cada vez mais recorrentes. No que diz respeito ao TEA (Transtorno
Espectro Autismo) é ainda mais nítido o crescimento de diagnósticos. E a dúvida
a ser levantada é:
“Será que esses diagnósticos estão sendo realizados com responsabilidade e eficiência?! Será que os profissionais envolvidos estão fundamentados em estudos e pesquisas
avançadas, que forneçam bases seguras para que os diagnósticos laudados registrem dados
assertivos?”
O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças) é uma agência do Departamento
de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, sediada na Geórgia, e tem o objetivo de
proteger o país das ameaças à saúde e à segurança, tanto no exterior quanto em território
americano. Para isso, conduz pesquisas e fornece informações de saúde em diversas áreas.
Mesmo não sendo brasileiro, o Brasil ainda usa os estudos do CDC como base, por
não ter pesquisas concretas sobre a prevalência do autismo no país. Eles divulgaram que o
número de pessoas com TEA aumentou. Em 2004, o número era de 1 pessoa em 166. Em
2012, esse número estava em 1 em 88. Na última publicação deles em 2018, esse número
estava em 1 em 59. E na publicação de 2020, 1 em 54. Dados baseados só em 11 estados
dos Estados Unidos (AUTISMO E REALIDADE, 2020).
Segundo alguns pesquisadores, esse crescimento se dá devido às pessoas terem cada
vez mais acesso a diagnósticos por pacientes e o aumento da qualidade da informação por
parte dos profissionais da saúde, aumentando assim o número de diagnósticos corretos.
Mas será que somente diagnósticos corretos conferem veracidade para o TEA? Quais
realidades diárias das convivências sociais dos indivíduos acometidos pelo TEA, podem contribuir para organização de relatórios mais seguros? É isso que será abordado nesse artigo e
as contribuições da neuropsicopedagogia para essas crianças na primeira infância.
Dessa forma deseja-se contribuir para a reflexão da importância dos diversos tipos de
profissionais na área da saúde e educação a buscarem sempre estar atentos ao crescimento
de seus conhecimentos para poder oferecer diagnósticos concretos e que possam contribuir
para o desenvolvimento dessas crianças, tanto no âmbito social, emocional, cognitivo e educacional. Promovendo uma aprendizagem que faça se concretizar todos os direitos garantidos
a todos na Constituição Federal e Leis Educacionais como a LDB (Lei de Diretrizes e Bases).
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa foi feita para a obtenção
do Título de Pós graduação Lato Sensu em
Neuropsicopedagogia. Para isso embasou-se
em aprofundamentos sobre a temática baseando-se em teóricos e artigos publicados referente à profissão e atuação do neuropsicopedagogo.
Através de pesquisas bibliográficas busquei demonstrar a importância de se obter o
diagnóstico preciso e precoce em indivíduos
que estão dentro do Espectro Autismo em seus
diferentes níveis. Identificando dessa forma os
melhores caminhos a se seguir para definir o
tratamento e também para acolher da melhor
forma o indivíduo autista e seus familiares.
Com isso, a finalidade deste estudo quer
demonstrar através de pesquisas bibliográficas
o quanto prejudicial pode ser os diagnósticos
no TEA que apresentam contradições para as
crianças de primeira infância e como a neuropsicopedagogia pode contribuir com esse público. Cervo, Bervian,e Silva, (2007, p.57) aborda
o conceito de pesquisa como: “A pesquisa é
uma atividade voltada para a investigação de
problemas teóricos ou práticos por meio do
emprego de processos científicos. Ela parte,
pois, de uma dúvida ou problema e, com o
uso do método científico, busca uma resposta
ou solução”.
Dessa forma verifica-se a importância
para os profissionais da área o ato de pesquisar e de se aprofundar nos estudos referentes
à temática abordada nesse estudo. Não se
pode nunca esquecer o quão importante para
o indivíduo analisado ter o diagnóstico preciso,
para que as melhores formas de abordagens
sejam definidas.

CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO AUTISMO
PODEM ATRAPALHAR DIAGNÓSTICO
CORRETO
A Revista Veja (2012) apresenta quais
problemas acompanham o transtorno, como o
TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com
Hiperatividade), dificuldades de audição e dificuldades de aprendizagem são frequentes e
podem ser confundidos com a doença. Ainda
dentro desse artigo mostra que um estudo feito
e publicado no periódico Pediatrics, a associação dessas dificuldades pode ser responsável por comprometer ou retardar o diagnóstico
correto do autismo.
Segundo esse periódico, pesquisadores
da Escola de Saúde Pública Johns Hopkins
Bloomberg, em Baltimore, e do Hospital Geral
Infantil de Massachusetts, ambos nos Estados
Unidos, observaram as condições mais comuns
entre jovens diagnosticados com autismo. Foram entrevistados 92.000 pais de adolescentes
de até 17 anos entre 2007 e 2008. Eles responderam se algum médico já havia diagnosticado
autismo em seus filhos e se eles tinham algum
outro transtorno mental ou comportamental,
como TDAH, dificuldade de aprendizado ou de
fala, problemas de audição, ansiedade, depressão e desenvolvimento tardio.
Os resultados buscam dar embasamento
ao registro e análise apresentadas nesse artigo,
pois segundo eles 1.366 dos pais afirmaram
que seus filhos já haviam recebido diagnóstico de autismo, mas 453, ou seja, quase um
terço desses jovens, não eram mais considerados como indivíduos acometidos pelo TEA,
porém, os pesquisadores não souberam dizer
se, o resultado fruto da pesquisa, confirmava
a possibilidade de diagnóstico equivocado ou
a reais mudanças no cérebro do jovem.
Esses adolescentes, entretanto, apresentaram maior probabilidade de ter dificuldades
de audição do que aqueles que ainda tinham
o diagnóstico de autismo, o que sugere que
esse problema pode ter sido confundido com
autismo em uma primeira avaliação médica.
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Muitos sintomas dentro do autismo servem como critérios para o diagnóstico do TEA.
Para que seu diagnóstico seja fechado, é imprescindível a formação de uma equipe multidisciplinar para garantir que este seja exato e
que possam definir as melhores formas de desenvolver as habilidades e aprendizagens desses indivíduos. Além de poder contribuir com o
desenvolvimento social e afetivo dos mesmos.
Ensino e Pesquisa (2021), aponta que
a pedagoga Andrea Ziks define que a equipe
multiprofissional destinada aos cuidados de
pessoas com Transtorno do Espectro Autismo
(TEA) são: “Uma luz no fim do túnel.”
E que normalmente, o grupo é formado
por Psicólogos, Fonoaudiólogos, Terapeutas
Ocupacionais, Psicopedagogos, Nutricionistas
e Médicos.
Portanto, buscar profissionais capacitados
nessas áreas é a forma mais concreta de se alcançar solucionar questões como as que são
abordadas em Autismo em Dia (2020) que traz
os seguintes questionamentos: É ou não é autismo? Como lidar com a dúvida? Deve-se iniciar o
tratamento ou é melhor esperar para ter certeza?
E ainda, por que o diagnóstico não fecha?
Respondendo a essa questão principal,
verificamos que o autismo é um transtorno do
neurodesenvolvimento. Dessa forma, ele é diferente de outros transtornos e não tem um
marcador biológico claro. Portanto, não existe
exames capazes de diagnosticar com exatidão
que um indivíduo tem definitivamente autismo.
Sabendo dessas informações, como então
buscar o diagnóstico de autismo?
Sempre que desconfiamos de que algo
está errado, buscamos respostas para tentar
entender o que está acontecendo e os procedimentos que devemos ter para solucionar essas
questões. Com o autismo não é diferente, para
ter respostas claras a essa questão devemos
buscar ajuda profissional especializada. E de
preferência profissionais como neuropsicólogos,
psicólogos, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, fonoaudiólogos, entre outros. O auto-

diagnóstico é extremamente prejudicial, e ter um
diagnóstico, conclusivo ou não, ajuda a traçar um
plano de tratamento muito mais eficaz.
O Instituto Neurosaber (2021) aborda a
questão: “O que pode ser confundido com Autismo?” trazendo a seguinte afirmação:
A maior dificuldade no autismo está presente na comunicação e no comportamento.
Geralmente, os primeiros sinais e sintomas
aparecem na primeira infância, ainda que muitas pessoas sejam diagnosticadas somente
quando adultas. Isso acontece porque os sintomas de autismo podem ser confundidos com
outras condições e transtornos, ainda que o
oposto também aconteça. Existem comportamentos frequentes no TEA, como dificuldade
de fazer contato visual, mas cada pessoa é
única e apresenta sintomas únicos, que variam
de leves a graves. Alguns sinais de autismo
são semelhantes aos de outros transtornos
ou condições médicas, o que pode levar a
um diagnóstico errado. Entre os diversos diagnósticos que podem ser confundidos com o
autismo, a surdez está entre eles. A diferença
entre os dois está na que no Autismo a uma
dificuldade na comunicação e interação, já na
surdez, o indivíduo tem dificuldade em receber
e compreender informações sonoras (NEUROSABER, 2021).
O Instituto Neurosaber (2021), trás em
seu artigo “O que pode ser confundido com
autismo?”, que entre as diversas condições
que podem ser confundidas com o autismo,
está a surdez, e diz: “[...] atrasos na fala, problemas auditivos ou outros atrasos no desenvolvimento, como dificuldades na linguagem,
fala ou audição podem ser confundidas com
autismo. [...] antes de fechar o diagnóstico de
autismo, é importante descartar a presença de
outros problemas de saúde, como a audição,
que podem causar atraso no desenvolvimento
da fala e outras dificuldades que podem ser
confundidas com autismo”.
Verifica-se novamente que o correto diagnóstico é extremamente importante para o indivíduo analisado e seu desenvolvimento integral.
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Diego (nome fictício) 23 anos, nasceu com lábio leporino que o causou surdez profunda sem
diagnóstico ao nascer, foi dado em adoção e a
mãe adotiva só descobriu sua surdez aos oito
anos de idade, tendo aos 3 anos sido diagnosticado erroneamente como autista.
Hoje ele é um exemplo de superação pois
além de se comunicar em Libras que é sua L1
(Língua Materna), ele faz leitura labial, é oralizado, tendo feito tratamento intenso com Fonoaudiólogos, e fala além da Língua Portuguesa,
mais seis idiomas. Esse relato mostra dois patamares dos diagnósticos na vida de Diego.
O diagnóstico precoce incorreto que no
início de sua vida o prejudicou atrasando seu
desenvolvimento, e depois em como o diagnóstico correto pôde transformar sua vida sendo exemplo de superação transformando sua
vida e a vida dos que o cercam, pois hoje ele
promove palestras sobre sua vida, suas superações, além de dar aulas gratuitas de Libras
em sites famosos.

CONTRIBUIÇÕES DA
NEUROPSICOPEDAGOGIA PARA
O DIAGNÓSTICO E PARA A
APRENDIZAGEM NO TEA
Gonçalves (2020), afirma que a neuropsicopedagogia é uma grande aliada na
aprendizagem de alunos especiais, por reunir
conhecimentos da neurociência, psicologia e
pedagogia. Ainda segundo a autora, a aprendizagem do aluno com TEA é cercada por muitos
desafios, tanto para as crianças e pais, quanto
para os professores, pois para que o aluno
possa atingir o seu potencial e desenvolver-se
em sua maneira mais plena possível, a escola precisa reformular sua estrutura e planejar
novas formas de ensinar, a fim de que haja de
fato a inclusão da criança com autismo.
Para que esse trabalho seja feito de
forma eficaz, é necessário que o diagnóstico
seja fechado o quanto antes. Pois quanto mais
precoce for a intervenção profissional, mais resultados positivos serão alcançados. E como
seria esse trabalho?

Vasconcelos (2019), aponta que “a Neuropsicopedagogia surge como sendo uma ciência transdisciplinar que reúne conhecimentos das
áreas da neurociência cognitiva, a pedagogia e
a psicologia. A neurociência ligada à educação
em termos gerais, é o estudo de como o cérebro
aprende. É o entendimento de como as redes
neurais são submetidas no momento da aprendizagem, bem como de que maneira os estímulos
chegam ao cérebro, de que forma como as memórias se consolidam e de como temos acesso
a essas informações armazenadas.
Os alicerces dessa prática neuropsicopedagógica são as teorias e as estratégias de
ensino-aprendizagem. As metodologias utilizadas nesta prática terão que levar em consideração vários pontos como o estímulo perceptivo desde os primeiros anos de vida até os sete
anos de idade, como forma de prevenção de
sintomas que possam ser confundidos com
síndromes, transtornos e demais anomalias,
auxiliando assim a formatação e programação
correta das redes neurais da criança. Visa também o estímulo perceptivo e intelecto emocional de crianças e adolescentes com dificuldades cognitivas visando a redução de sintomas
com base na plasticidade cerebral”.
Dessa forma percebemos a importância do trabalho de uma equipe multidisciplinar
para se fechar um diagnóstico mais concreto
e o grande papel que o profissional neuropsicopedagogo terá nesse processo.
O PAPEL DESENVOLVIDO PELA EQUIPE
MULTIDISCIPLINAR E SUAS CONTRIBUIÇÕES

O site Inspirar (2019), demonstra que
a equipe multidisciplinar é formada por profissionais de diferentes áreas, que trabalham
em busca de um único objetivo é que para
alcançá-lo, esses profissionais se inter-relacionam e promovem um tratamento diferenciado, enxergando o paciente como um todo e
proporcionando um atendimento humanizado.
Concluindo que dessa forma o quadro clínico
seja de visto de uma forma mais ampla e que
possibilita com isso a possibilidade de o cuidado ser verdadeiramente resolutivo.
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Ainda segundo o site, o objetivo da equipe multidisciplinar é aumentar a eficácia e a
qualidade relacionadas aos indivíduos que necessitam de seu atendimento.
Fialho (2015), diz que a parceria entre
os diversos profissionais é a base da intervenção. E que sem essa parceria, dificilmente
as metas seriam atingidas, visto que segundo
a autora, um procedimento aplicado somente
em um contexto e por algumas pessoas que
lidam com a criança, não mudariam o comportamento alvo de vez, que pode mudar apenas
no contexto e frente às pessoas que aplicaram
o procedimento, e que nesse caso, não resolveria o problema.
Os estudos feitos na formação de Pós
Graduação em Neuropsicopedagogia trouxeram o entendimento de que o trabalho dessa
equipe em conjunto com professores e terapeutas priorizam um canal de comunicação
que seja capaz de acompanhar melhor o desenvolvimento estudantil e social dos indivíduos no TEA, desde a primeira infância.
O objetivo principal dessa equipe é alcançar a melhora progressiva na qualidade de
vida, definindo sempre as melhores condutas,
sem jamais esquecer de envolver a família nesse processo.
A família é com certeza a parte fundamental do desenvolvimento, assim como com
qualquer outras crianças, o apoio familiar é a
base para que tudo dê certo.
Na maioria dos casos os familiares também precisam receber acompanhamento terapêutico, já que muitos passam pelo que no
início é chamado de “Luto” ao receberem o
diagnóstico fechado do Transtorno que seu
ente recebe, e que é para sempre. Causando
diversa dúvidas, anseios e medos.

INTERAÇÃO SOCIAL
Sabe-se que uma das principais características nos indivíduos diagnosticados com
TEA é de que a interação social é uma habilidade muitas vezes prejudicada. E nesse sentido a observação dos profissionais da equipe
que o acompanham para traçar estratégias
eficazes é muito importante para que consigam contornar esse traço que é característico
e outros que coexistem.
Como já foi dito anteriormente, a primeira infância é o momento mais eficaz de se traçar o diagnóstico, pois quanto mais precoce e
correto seja feito, maior sucesso nas formas de
tratar se alcançará. E isso se dá principalmente
dentro do ambiente escolar.
O Instituto NeuroSaber (2018), demonstra que o ambiente escolar é o local oportuno
para o desenvolvimento de habilidades por
meio de atividades de interação social. Mas
que, mais uma vez, saliente-se a importância
do acompanhamento de especialistas.
Russo (2021), reforça que o primeiro
passo para melhorar a interação social é buscar ajuda especializada para entender melhor
a situação e encontrar profissionais que possam indicar as melhores ações e atividades
para que cada pessoa com TEA. Segundo ela,
ter uma orientação e acompanhamento é fundamental para melhorar a qualidade de vida
das pessoas com autismo e que as crianças
precisam enxergar a interação de uma forma
positiva e não como algo estressante ou que
cause ansiedades.
Não se pode esquecer que dentre aqueles que são considerados “normais” a dificuldade de interação social não é algo que seja
considerado fácil e que é desenvolvido desde
o nascer. Quem dirá então de pessoas consideradas atípicas? De pessoas que a principal
característica de diagnóstico é a falta de socialização?
Precisamos inseri-las da melhor forma
na sociedade, garantindo dessa forma que o
verdadeiro sentido da palavra “inclusão” faça
sentido e seja capaz de transformar os preconceitos na sociedade em que vivemos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo objetivou demonstrar a importância de se obter um diagnóstico correto da
equipe multidisciplinar e o papel da neuropsicopedagogia, bem como do neuropsicopedagogo. Percebemos que a neuropsicopedagogia pode contribuir nesse processo e viabilizar a
aprendizagem, conhecimentos e habilidades dos indivíduos no TEA. Traçando estratégias que
buscam conhecer esses indivíduos e adaptar os diversos tipos de tratamento e de materiais
que serão utilizados nesta finalidade.
Assim como também conseguir adaptar a família nessa jornada que é e será talvez por
toda vida desses seres, de suma importância. A Neuropsicopedagogia é uma grande aliada
no processo de aprendizagem tanto educacional quanto social, e é muito importante que todos os profissionais se mantenham sempre atualizados para oferecer ao seu público o que
há de melhor para tornar a inclusão social algo real e que funcione para todos. Não esquecendo que para que a inclusão seja realmente posta em prática que seu principal objetivo é
de integrar ou reintegrar os indivíduos no TEA à sociedade como cidadãos de direito assim
como qualquer outro indivíduo. De acordo com a Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia (SBNPp) define esse campo através do artigo 10° do Código Técnico Profissional da
Neuropsicopedagogia:
A Neuropsicopedagogia é uma ciência transdisciplinar, fundamentada nos conhecimentos das
Neurociências aplicada à educação, com interfaces da Pedagogia e Psicologia cognitiva que tem
como objeto formal de estudo a relação entre o funcionamento do sistema nervoso e a aprendizagem humana numa perspectiva de reintegração pessoal, social e educacional (SBNPp, 2016, p.4).

Considero dessa forma a importância dessa pesquisa como algo de norteamento para
a atuação do neuropsicopedagogo dentro e fora do ambiente educacional mas com foco
principal no ambiente escolar esperando que esse estudo seja capaz de incentivar aos futuros
Neuropsicopedagogos assim como eu, a certeza de que seu papel é muito importante na vida
dos indivíduos com TEA ou tantos outros indivíduos atípicos e entendendo que a educação
é feita de multidisciplinaridade. Focando seu trabalho sempre com a perspectiva que o esse
trabalho em equipe, será efetivado com a participação total de uma equipe multidisciplinar
em conjunto com a família. Nesse quesito, vale lembrar através da autora FREITAS (2021):
Quando a família está estruturada emocionalmente, com orientação de profissionais, conhecimento
do quadro do TEA e apostando nas potencialidades de sua filha ou filho, todo processo fica mais
leve, mais real diante das barreiras que podem surgir. E, assim, o processo encontra seu caminho
junto à inclusão interna e externa (FREITAS, 2021).

É muito importante para os profissionais existentes, para os que estão se formando recentemente e para os que futuramente pensam em se formar nas áreas citadas nesse artigo
e em tantas outras também, que os mesmos tenham consciência da importância de sua formação não irá transformar somente sua vida pessoal, mas que poderá transformar de maneira
positiva ou negativa as vidas de milhares de pessoas que poderão passar por sua vida.
Assim, buscar excelência na busca de conhecimentos para além do que é ensinado
nas formações em Universidades, Faculdades e nos diversos cursos de especialização ofertados é muito importante para que sejamos profissionais capacitados para oferecer o que é
de melhor para quem nos busca.
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Temos que ter a consciência de que escolhermos uma profissão que seja capaz de
transformar vidas, nossa busca por conhecimento nunca cessará. Quanto mais conhecimentos buscarmos maior será a incidência de acertos e menos erros cometeremos. Garantindo
dessa forma que os diagnósticos fechados para aqueles que analisarmos sejam eficazes,
concretos e de reais resultados.
Silva, (2019), diz: “Devemos saber viver plenamente, buscando sempre estudar e aprender coisas úteis e proveitosas a nós mesmos e ao próximo. Quando paramos de apreender,
ou perdemos a curiosidade, que nos leva a novas descobertas e ao progresso, começamos
de fato a morrer aos poucos [...] Precisamos aprender o mais que pudermos, não devemos
perder tempo com futilidade que é sinônimo de uma vida vazia e sem objetivos, sem rumo.”
O autor deixa claro como tantos outros que a busca pelo conhecimento não é finita.
Então buscar esse conhecimento é garantir que possamos exercer nossa prática sem viés
de dúvidas nos direcionamentos que julgarmos necessários para transformar as vidas que
nos cercam.
Exercer a profissão que escolhemos em que oferecer o melhor de nós, não para sermos
melhor do que ninguém, mas para sermos melhor do que nós mesmos e podermos oferecer
o melhor para quem confia em nossas mãos a própria vida. Para finalizar deixo a seguinte
frase: “O conhecimento dirige a prática, no entanto, a prática aumenta o conhecimento” (Thomas Fuller).
Um é intrínseco ao outro, essa busca jamais deve se findar, pois o conhecimento é a
única coisa que ninguém consegue nos roubar e também a única coisa que levaremos conosco para além da vida. Além disso, nosso conhecimento pode transformar vidas, sendo capaz
de nos tornar imortais pelo que marcamos nas vidas que passam por nós.
Desejo que cada pessoa que ler esse artigo sinta que seja capaz de mudar pelo menos
o mundo de alguém, já que mudar o mundo totalmente seja algo tão difícil.
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A LUDICIDADE COMO FERRAMENTA NA METODOLOGIA DA
EDUCAÇÃO FÍSICA APLICADA AO ENSINO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: A brincadeira, o brinquedo e jogos fazem parte do universo infantil, brincar é uma
atividade natural da criança e um importante recurso pedagógico que estimula o desenvolvimento
físico, cognitivo, psicomotor, afetivo e social. Na educação infantil principalmente o lúdico vai de
encontro com a fase de descoberta e faz de conta, se tornando um instrumento facilitador de
levar o conhecimento de forma agradável e divertida. O presente artigo tem o objetivo mostrar a
importância do lúdico como ferramenta de ensino aprendizagem na metodologia da educação
física. O lúdico proporciona ao aluno momentos de imaginação, criatividade e socialização. A
ludicidade é uma ferramenta que o professor pode utilizar nas suas práticas pedagógicas para
facilitar o aprendizado de novos saberes para as crianças. Por meio das atividades lúdicas a
criança se comunica com o mundo a sua volta e consigo mesma, admite a existência do outro,
estabelece relações sociais, constrói conhecimentos e desenvolve-se de forma integral.

Palavras-chave: Lúdico; educação infantil; Aprendizagem; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

O

ser humano em sua existência está sempre em constante transformação e descoberta, aprendendo coisas novas através do contato com seu próximo, a educação
no sentido mais amplo significa a aplicação dos métodos próprios para transferir
saberes que desenvolvem o físico, cognitivo e motor.
Objetivando com o presente trabalho avaliar as possibilidades das práticas pedagógicas
lúdicas e entender o quanto a mesma contribui para o desenvolvimento infantil aprofundando em
sua especificidade e conceito, por meio de metodologias da disciplina da educação física com
base em revisões bibliográficas na conceituação e reflexão do lúdico
Sabe-se que o ser humano aprimora seus movimentos ao longo de sua vida e, por meio
de sua gestualidade e seus contatos com outras pessoas, ele adquire experiências que o acompanharão, enriquecendo seu repertório. Ao adentrar a educação infantil, a criança amplia seus
conhecimentos acerca de si própria no contato com outras crianças, interagindo com o mundo.
É nesta fase que os movimentos executados em brincadeiras e jogos se tornam fundamentais para as suas ações futuras. Durante a Educação Física, esses movimentos são estudados e
direcionados de acordo com a idade e capacidade de cada um.
Os desenvolvimentos social, cognitivo e motor estão ligados diretamente com a prática
desta importante disciplina, e a ela devem-se inúmeras transformações e adaptações na vida do
ser humano.
A união das práticas pedagógicas da pedagogia e das metodologias ligadas à educação
física escolar possibilita alcançar um êxito maior no aprendizado, elevar o nível de conhecimento
dos alunos, despertar interesse e motivá-los a produzir e construir o seu próprio conhecimento.
É na brincadeira que a criança constrói um espaço de experiência entre o mundo interno
externo, se torna um suporte para diferenciar a forma de aprender e ensinar do cotidiano escolar
em que a criança está inserida, requer um ambiente descontraído e rico em demonstrar possibilidades e estímulos para descobrir interagir e relacionar-se com a atividade.
Por ser de difícil mensuração e parte integrante do “ser criança", o lúdico por volta é confundido apenas como atividade recreativa sem aplicações pedagógicas mostrando assim um problema
a ser estudado em função das muitas aplicações benéficas, justificando o presente estudo.
É muito importante aprender com alegria, com vontade. Comentar Sneyders (1996, p.36)
que. “Educar é ir em direção a alegria. ” Os recursos lúdicos fazem com que a criança aprenda
com prazer, alegria e entretenimento.
A educação lúdica é uma ação inerente na criança e aparece sempre como uma forma transacional em direção a algum conhecimento, que se redefine na elaboração constante do pensamento
individual em permutações constantes com o pensamento coletivo (ALMEIDA,1995, p.11).

O lúdico na educação infantil tem o papel de facilitar o processo de aprendizagem dando
ao professor diversas ferramentas de expor o conteúdo oportunizando maneiras diferentes de
aprender.
Portanto, é de primordial importância a utilização das brincadeiras e jogos no processo
pedagógico, pois os conteúdos podem ser ensinados por intermédio de atividades e métodos
predominantemente lúdicos.
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O LÚDICO
O lúdico cada vez mais vem sendo inserido como meio de ensinar e aprender através de atividades descontraídas e prazerosas
com o intuito de fornecer um aprendizado por
meio da interação com o ambiente e o outro.
A ludicidade vai muito além de o simples brincar, traz saberes de forma significativa que
desenvolve o aspecto cognitivo e afetivo dos
educandos.
O significado da palavra lúdico é amplo pode se definir como o jogo, brinquedo,
brincadeira, o que diverte, distrai, atividade
lúdica. O conceito da ludicidade vem com o
intuito de mostrar a realidade do educando
e de como é importante em seu cotidiano. O
lúdico passou a ser reconhecido como parte essencial da formação psicofisiológica do
comportamento humano. De modo que a definição ultrapassou os limites do “jogar”. As
vertentes da necessidade lúdica excedem as
demarcações do brincar espontâneo.

(Huizinga 1996, p. 11) descreve as características formais do jogo da seguinte maneira:
[...] uma atividade livre, conscientemente tomada como “séria” e exterior à vida
habitual, mas ao mesmo tempo capaz de
absorver o jogador de maneira intensa e
total. É uma atividade desligada de todo
e qualquer interesse material, com a qual
não se pode obter qualquer lucro, praticada dentro de limites espaciais e temporais
próprios, segundo certa ordem de regras.
Promove a formação de grupos sociais
com tendência a rodearem-se de segredo
e sublinharem sua diferença em relação
ao resto do mundo por meio de disfarces
ou outros meios semelhantes (HUIZINGA,
1996, p. 11).

O LÚDICO E A EDUCAÇÃO INFANTIL
O lúdico na educação infantil tem objetivo de oportunizar situações e brincadeiras
que estimule a imaginação, permitindo assim
que a criança faça uma comparação com o
mundo real e suas vivências familiar.

Para (Santos 2000, p. 57), o lúdico
pode aqui ser interpretado como um momento em que a criança tem os sentimentos de
liberdade e de descontração. O momento
em que ela busca estabelecer contato com
o mundo que está a sua volta, estimulando
a autonomia dentro de um contexto integral.
Neste contexto, Santos ressalta que “A palavra
lúdica significa brincar. Neste brincar estão incluídos os jogos, brinquedos e brincadeiras,
e é relativo também à conduta daquele que
joga, que brinca e que se diverte”.

A educação lúdica é uma ação inerente na criança e aparece sempre como uma
forma transacional em direção a algum conhecimento, que se redefine na elaboração
constante do pensamento individual em permutações constantes com o pensamento coletivo (ALMEIDA, 1995, p.11).

Não há definição exata para o lúdico,
pode-se dizer que a atividade lúdica é uma
atividade criativa que transpõem a seriedade
dos jogos e regras, porém sem perder o contentamento de uma boa brincadeira. O lúdico
está ligado ao sentimento dionisíaco da vida,
à alegria do vinho, ao entusiasmo, à festa, à
imaginação, ao ato de sair da rotina (MARRACH, 1998, p. 3).

Para Velasco (1996), o brinquedo é capaz de estimular a criança a desenvolver muitas habilidades na sua formação geral e isso
ocorre espontaneamente, sem compromisso
e obrigatoriedade. A brincadeira faz parte da
infância de toda criança e quando usada de
modo adequado na Educação Infantil produz
significado pedagógico, estimula o conhecimento, a aprendizagem e o desenvolvimento.

O brinquedo é um instrumento que possibilita o educando diversas maneiras de interação
e possibilidades de desenvolver outras maneiras
de brincar seja individual ou coletiva, através de
comandos direcionados pelo educador.
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Existem diversos motivos para brincar,
o prazer que o lúdico proporciona é de suma
importância para o desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo e social da criança. É por
meia brincadeira que a criança expressa suas
vontades e desejos, isso deve ser levado em
conta pelo educador para planejar atividades
que estimule cada vez mais a criatividade e
imaginação.
Na educação infantil esse movimento
aguça a criatividade, abstração, fantasia, imaginação, bem como os aspectos emocionais
e sociais na criança. Segundo Carneiro e Dodge (2007, p. 59):
[...] o movimento é, sobretudo para criança pequena, uma forma de expressão e
mostra a relação existente entre ação,
pensamento e linguagem”. A criança consegue lidar com situações novas e inesperadas, e age de maneira independente,
e consegue enxergar e entender o mundo
fora do seu cotidiano. Segundo Carneiro
e Dodge (2007, p.91).

Dessa maneira, podemos traçar um
paralelo entre a aprendizagem e o lúdico. O
brincar é uma característica evolutiva, fundamental para o crescimento e desenvolvimento
do ser humano. A influência do brincar tem
ligação direta no grau de desenvolvimento
biopsicossocial da criança. Podemos citar
aqui as atividades para o conhecimento do
esquema corporal, o trabalho de exploração
do corpo e dos mais diversos materiais, o uso
das percepções e suas relações com o “mundo”, o uso da imaginação e das linguagens
verbal e não-verbal, imitação, etc.
A educação física, dá oportunidade à
criança de entrar em contato com as mais
diversas emoções e aprender a lidar com
elas (aprendizado afetivo). Percebemos que
a forma mais adequada de aliar o movimento
às emoções, criando no indivíduo um padrão
sociável, é através da metodologia lúdica.
Através dela, a criança encontra uma maior
motivação, que facilita sua aprendizagem.

METODOLOGIA LÚDICA COMO
PROPOSTA PEDAGÓGICA

A BRINCADEIRA E O JOGO COMO
ESTRATÉGIA EDUCATIVA

A infância é uma fase importante da vida
do homem. É nela que se estabelecem os laços familiares, as relações sociais, a criança
se percebe como indivíduo, inicia o processo
de desenvolvimento cognitivo em especial o
afetivo e motor Guerra Filho (1996).

Tanto a brincadeira como o jogo podem
não ter inicialmente um objetivo educativo ou
de aprendizagem a criança desenvolve estas
atividades para sua satisfação pessoal, permitindo-se entrar em contato com os outros
(colegas, pais e adultos), com o espaço, com
o meio e com a cultura na qual vive. Estão
ampliadas as possibilidades de expressão,
comunicação e relacionamento. Mas, muito
além disto, permite que aos poucos a criança
desenvolva sua autonomia, pois seguidamente nestas atividades, toma decisões, decide
os rumos da atividade, define suas próprias
ações, diferencia e incorpora símbolos.

Em se considerando somente estes
fatores, entre muitos outros, vemos como é
grande a responsabilidade da instituição escola e do professor. Também a Educação
Física, enquanto disciplina curricular, tenta
resgatar sua função integralista no desenvolvimento do futuro cidadão. Tem amplas e ricas
possibilidades de trabalhar as mais diversas
inteligências (motora, lógico-matemática, musical, artística, etc.), utilizando diferentes metodologias que favorecem o desenvolvimento
das mais diversas potencialidades, desafiando limites. Oliveira, (1993).
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Inicialmente, na esfera do faz de conta,
a criança tem a possibilidade de imitar a realidade, ou ainda, num outro estágio, através
da sua imaginação, criar um universo particular, reforçando seus desejos, anseios ou
autonomia. Nesta fase, esta diferenciação,
distinção entre o real e a fantasia já pressupõe aprendizado. Começa-se a desenvolver
o pensamento abstrato. Outro aspecto importante a salientar é o potencial de exploração
e manipulação de objetos que os jogos e as
brincadeiras permitem. Dentro do aspecto
pedagógico, devem ser privilegiados os jogos de comunicação, jogos motores e jogos
simbólicos. Outro critério importante é que o
jogo não tem consequências, sempre pode
ser terminado e/ou reiniciado.
Neste sentido, Brougére, (1998) comenta que: “O fato de ganhar ou perder, ter mais
ou menos prazer num jogo, tudo isto pode ter
consequência sobre a criança, mas objetivamente não deixa marcas duradouras”. Num
outro estágio, começam os jogos caracterizados pela construção das regras.
As crianças criam estratégias para solucionar uma situação problema ou desfavorável, criam regras/leis próprias, decidem
conjuntamente os rumos do jogo ou brincadeira. Este “desenvolvimento crítico” também
pressupõe aprendizado, pois como ressalta
Wajskop (1995), o jogo tem características
próprias, ele possibilita às crianças entrar em
contato com costumes, com a cultura, através
das práticas de sociabilidade real, ou seja,
construídas socialmente e culturalmente em
cada meio.

APRENDIZAGEM
A aprendizagem é um sistema que provoca mudança de comportamento através
de práticas arquitetada por meio de agentes
emocionais, neurológicos, relacionais e ambientais que resulta na interação entre estruturas mentais e o meio ambiente em que se
vive, considerando os conceitos culturais que
a sociedade conhece e considera correto,
oferecendo ao indivíduo novo olhar sobre a
realidade vivenciada.
A aprendizagem diz respeito a alterações permanentes de comportamento causadas pela experiência, onde o objetivo primordial é a aquisição de alguma capacidade ou
competência.
Para Alicia Fernandez (2001), todo sujeito tem a sua maneira própria de aprendizagem e os meios de construir o conhecimento,
esse processo inicia-se desde o nascimento
e constitui-se em molde ou esquema, sendo
fruto do inconsciente simbólico. Assim, as mudanças que acontecem no comportamento
da pessoa são resultadas do vínculo entre as
experiências anteriores e os novos conhecimentos adquiridos. Essas mudanças podem
ser facilmente observadas em crianças, pois
tudo que existe ao seu redor é novo e desperta curiosidades. É por meio dessas experiências que elas aprendem a falar, andar, comer,
agradar as pessoas que as cercam.

AS FASES DA APRENDIZAGEM
Piaget divide o processo cognitivo em
duas palavras: aprendizagem e desenvolvimento. As 4 fases de transição sobre a teoria do desenvolvimento da criança são (PIAGET,1975).
•
•
•
•

Sensório-motor (0 – 2 anos);
Pré-operatório (2 – 7,8 anos);
Operatório-concreto (8 – 11 anos);
Operatório-formal (8 – 14 anos);
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Sensório motor:
Esse estágio vai desde o nascimento
até os 2 anos de idade, essa denominação
foi utilizada pois é durante os primeiros anos
de vida que o bebê percebe o mundo a sua
volta, onde controla as sensações vivenciada
Pré operatório
Nessa fase a criança substitui objetos
ou acontecimento por representação (Piaget;
Inhelder, 1982), também conhecida como a
fase da Inteligência simbólica.
Operatório - concreto
Essa fase ocorre entre os sete anos aos
11 anos de idade, e é conhecida como fase
de transição.
Segundo (Coutinho 1992), no decorrer
deste estágio (operatório concreto), o indivíduo adquire vários conhecimentos, como a
capacidade de consolidar as conservações
de número, ou as operações infra lógicas que
são referentes à conservação física: peso, volume e substância.
Operatório- formal
O pensamento operatório formal é o
tipo de pensamento necessário para qualquer
pessoa que tenha de resolver problemas sistematicamente.
Segundo Piaget (Piaget, 1975) uma das
consequências de se adquirir pensamento
operatório formal é a capacidade de construir
provas lógicas em que a conclusão segue a
necessidade lógica. Essa habilidade constitui
o raciocínio dedutivo.

O LÚDICO NO DESENVOLVIMENTO
INFANTIL
O brincar é primordial para o desenvolvimento das crianças, é um momento de
interação, descoberta e expressão de sentimentos. A brincadeira também auxilia na
aprendizagem pois proporciona momentos
de prazer e diversão, é importante considerar
que nem toda brincadeira necessita de um
brinquedo, assim dá a criança a oportunidade
de brincar de maneira livre.
Já, para Vygotsky (1984), os elementos
fundamentais da brincadeira são: a situação
imaginária, a imitação e as regras. Segundo
ele, sempre que brinca, a criança cria uma
situação imaginária na qual assume um papel, que pode ser, inicialmente, a imitação de
um adulto observado. Assim, ela traz consigo
regras de comportamento que estão implícitas e são culturalmente constituídas. Conforme (KISHIMOTO, 2001, p. 244): “Brincando
e pensando sobre o brincar que se adquire
consciência de sua importância”.
Se o cotidiano das escolas infantis carece de brinquedos e materiais pedagógicos,
cabe questionar não só as concepções de
criança e de educação infantil, mas se os cursos de formação continuada têm incluído em
seus currículos a temática do brincar como
parte da formação profissional.
É importante que o brinquedo seja adequado a faixa etária das crianças por motivos
de segurança e para tornar o desenvolvimento e a aprendizagem mais significativa, pois
oferecer jogos fora da faixa etária da criança
pode lhe causar desinteresse e frustração
diante do processo de ensino. Deve-se ter
em mente os seguintes quesitos básicos, segundo Almeida (2015):
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A – Importância: É necessário levar em
consideração que um bom brinquedo
não é o mais lindo e nem o mais caro,
[...], sendo assim um bom brinquedo é o
que convida a criança a brincar, é o que
desafia seu pensamento, é o que mobiliza sua percepção, é o que proporciona
experiências e descobertas e o que traz
a alegria e a satisfação de estar com o
mesmo e além disso faz desenvolver o
seu imaginário.
B - Faixa Etária: O brinquedo deve ser
adequado à criança, considerando a sua
idade e o seu desenvolvimento, [...].
C – Faz de Conta: O brinquedo deve estimular a criatividade e a imaginação. [...]
O mais importante é que muitas vezes
isto pode ser feito com pequenos objetos
como um pregador que se transforma em
um avião ou um pedaço de pau que vira
uma espada.
D – Versatilidade: O brinquedo que pode
ser utilizado de várias maneiras é um convite à exploração e a criatividade [...].

Segundo PIAGET os professores podem guiá-las proporcionando-lhes os materiais apropriados mais o essencial é que, para
que uma criança entenda, deve construir ela
mesma, deve reinventar. Cada vez que ensinamos algo a uma criança estamos impedindo que ela descubra por si mesma. Por
outro lado, aquilo que permitimos que descubra por si mesma, permanecerá com ela
(PIAGET, 1975).
Estimular e incentivar a criatividade, a
interpretação por meio de jogos e brincadeiras permite-nos formar adultos mais seguros
e capazes de tomar decisões diante da vida
adulta. Uma outra forma de incentivar a construção é estimular as crianças a construir o
seu próprio brinquedo com materiais de sucata e matérias recicláveis por exemplo.
Os brinquedos não devem ser separados por gênero menina ou menino já que nesta fase de construção e experimentação todos
devem ter acesso a todos os tipos de brinque-

dos e liberdade para escolhe-los. Cada cultura em cada época vai elegendo o brinquedo
que é “ideal” para o menino e para a menina.
Nesse aspecto, o brinquedo tem uma função
social e está impregnado de significados e
construções que vão sofrendo variações históricas e culturais, visando os disciplinamentos dos corpos para desempenhar papéis
“desejáveis” (BROUGÉRE, 1995).
Hoje em dia como o uso de novas tecnologias est cada vez mais presente na vida
cotidiana da criança, pode ser considerada
como uma importante ferramenta no desenvolvimento infantil pois permite acesso a uma
infinidade de jogos não só de entretenimento
mais também que contribuem para o processo de aprendizagem. Segundo o ex ministro
da cultura do Brasil Gilberto Gil:
[...] o que está implicado aqui é que o
uso de tecnologia digital muda os comportamentos. O uso pleno da internet e
do software livre cria fantásticas possibilidades de democratizar os acessos à
informação e ao conhecimento. Maximizar
os potenciais dos bens e serviços culturais, amplificar os valores que formam o
nosso repertório comum e, portanto, a
nossa cultura, e potencializar também a
produção cultural, criando inclusive novas
formas de arte (GIL, s/d).

O LÚDICO COMO FERRAMENTA
NO PROCESSO DE ENSINO
APRENDIZAGEM
Marcellino (1990) reitera em sua obra
o resgate das atividades lúdicas nas escolas.
Sabe-se que o brincar contribui muito para o
desenvolvimento infantil podendo ser potencializado pela intervenção e direcionamento
pedagógico aumentando significativamente o
aprendizado educacional.
A proposta do autor nos faz refletir uma
ação educativa que considere as relações entre a escola, o lazer e o processo de ensino
aprendizagem com uma pré-direção em busca de um futuro diferente.
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Vê-se com bons olhos a presença da
ludicidade, do brinquedo, das atividades pré
esportivas nas escolas, nos horários de aulas,
como técnicas educativas e como processo
pedagógico na apresentação dos conteúdos.
As vivências cotidianas, aliadas ao pensamento
de alguns teóricos, como Marcellino, Sneyders,
Piaget e Vygotsky, permitem-nos aprofundar as
reflexões e fazer alguns questionamentos: O
conhecimento construído por meio da ludicidade nos mostra uma escola mais autônoma?
O jogo e a brincadeira são experiências,
sobretudo prazerosas. Assim também a experiência da aprendizagem deve produzir sensações semelhantes nos educandos. A escola,
ao priorizar a ludicidade como conceito de ensino, ajuda a criança a formar uma concepção
positiva do mundo, em que se valoriza a acolhida, a sociabilidade, a criatividade e acima
disso o direito que toda criança tem de brincar.
Enquanto a aprendizagem é vista como
apropriação de signos e instrumentos num
contexto sociointeracionista, o brincar é a
apropriação ativa da realidade por meio da
representação. Desta forma, brincar se torna
sinônimo de aprender.
Distante dos avanços em todos os campos e das mudanças tão rápidas em todos
os setores, é preciso buscar novos caminhos
para enfrentar os desafios de uma nova era,
nesta realidade, será o resgate do prazer no
trabalho, na educação, na vida, visto pela
ótica da competência, da criatividade e do
comprometimento.
Assim, o trabalho a partir da ludicidade abre caminhos para envolver todos numa
proposta interacionista, oportunizando o resgate de cada potencial. A partir daí cada um
pode desencadear estratégias lúdicas para
dinamizar seu trabalho que, certamente, será
mais produtivo, prazeroso e significativo, conforme afirma Marcellino (1990, p.126): “É só
do prazer que surge a disciplina e a vontade
de aprender”.

É por meio da atividade lúdica que o
educando se prepara para a vida, absorvendo
os estímulos do meio em que vive, a ela se
integrando, adaptando-se às condições que o
mundo lhe oferece e aprendendo a competir,
cooperar com seus semelhantes e conviver
como um ser social. Além de proporcionar
prazer e diversão, o jogo, o brinquedo e a
brincadeira podem representar um desafio
e provocar o pensamento reflexivo da criança. Assim, uma atitude lúdica efetivamente
oferece aos alunos experiências concretas,
necessárias e indispensáveis à sua evolução
cognitiva.
Pode-se dizer que as atividades lúdicas,
os jogos, permitem liberdade de ação, espontaneidade e, consequentemente, prazer que
raramente são encontrados em outras atividades escolares. Por isso necessitam ser estudados por educadores para poderem utilizá-los pedagogicamente como uma ferramenta
a mais a serviço do desenvolvimento integral
da criança.
O lúdico é essencial para uma escola
que se proponha não somente ao sucesso
pedagógico, mas também à formação do
cidadão, porque a consequência imediata
dessa ação educativa é a aprendizagem em
todas as dimensões: social, cognitiva, relacional e pessoal.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa considera a revisão bibliográfica nos trabalhos de Piaget (1975);
Almeida (2015) e Guerra Filho (1996) que
abordam as temáticas relacionadas ao brincar, ao lúdico e ao aprendizado infantil.
Neste trabalho foram estudados teses,
artigos, livros e outros estudos científicos que
abordam os mais diversos aspectos quanto a
temática apresentada, como também sugestão para o entendimento e complexibilidade
que o assunto demonstra.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação infantil deve proporcionar a seus educandos um ambiente que enriqueça
as atividades lúdicas, tendo em vista que hoje em dia as crianças passam a maior parte do
dia nas instituições de ensino.
O lúdico proporciona um desenvolvimento sadio e harmonioso, ao brincar a criança
é estimulada a ganhar cada vez mais autonomia e independência, promove a interação, a
imaginação, criatividade, e aprimora a inteligência promovendo assim uma aprendizagem
significativa.
O estudo permitiu compreender que através da metodologia da educação física o lúdico
tem um grande significado para a criança construir a sua própria visão de mundo e compreender e obter novas experiências por meio das brincadeiras e atividades lúdicas dirigidas ou
de maneira livre, se tornar cidadãos capazes de lidar com frustrações e tomar decisões.
Buscando novos métodos de ensinar através do lúdico, torna o aprendizado mais prazeroso, pois assim as crianças adquirem conhecimentos de maneira diferentes, proporcionando
uma educação de qualidade e que realmente vá de encontro com as necessidades de cada
criança.
O Lúdico oferece aos educadores infantis transformar o brincar em trabalho pedagógico
para provar o verdadeiro significado da aprendizagem com vontade e prazer.
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O ENSINO APRENDIZAGEM DA HISTÓRIA E DA CULTURA DOS
POVOS ORIGINÁRIOS
RESUMO: O presente artigo se propõe a analisar o processo de ensino e aprendizagem da História
e Cultura Indígena na sala de aula. Para tanto, refletimos sobre as dificuldades enfrentadas
pelos professores, apresentando possibilidades e a necessária resistência em forma de ensinoaprendizagem da História e Cultura dos Povos Originários, uma das bases da cultura brasileira.

Palavras-chave: : História; Cultura Indígena; Povos Originários; Sala de Aula; Ensino e Aprendizagem,
Resistência.
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INTRODUÇÃO

O

processo de fabricação do currículo não é um processo lógico, mas um processo social, no
qual convivem lado a lado com fatores lógicos, epistemológicos, intelectuais, determinantes
sociais menos ‘nobres’ e menos ‘formais’, tais como interesses, rituais, conflitos simbólicos
e culturais, necessidades de legitimação e de controle, propósitos de dominação dirigidos por
fatores ligados à classes, à raça, ao gênero (SILVA, p.1995).

Na escola, espaço de construção das aprendizagens acumuladas pela ciência e historicamente constituídas, há disputas de muitas naturezas, inclusive a ideológica que revela
interesse, por vezes, hegemônica sobre a identidade nacional. O currículo escolar, palco dos
saberes necessários para o avanço das aprendizagens de nossos estudantes e subsídio para
o trabalho pedagógico de nossos professores, por vezes, é imposto pelo poder do eurocentrismo, mas os movimentos sociais, o movimento indígena e negro, resistindo ao eurocentrismo,
propõe a descolonização do Currículo escolar e por seu reconhecimento, as leis 10.639 e
11.645 vigoraram, tornando obrigatório o ensino de História e Cultura Africana e afro-brasileira
e História e Cultura indígena, desde então, as instituições públicas e privadas de educação,
o mercado editorial e o ensino superior devem garantir seus espaços enquanto sujeitos históricos, deixando de lado séculos de invisibilidade e preconceito.
O processo de introdução da história e cultura indígena enfrentou e ainda enfrenta dificuldades para coexistir em espaços de disputas pelo currículo. No entanto, resiste. E para
colaborar com esse processo na sala de aula da educação básica, esse trabalho tem como
objetivo abordar metodologias e suas dificuldades, bem como, a análise de materiais utilizados em sala de aula.
Ressalto aqui somente a questão indígena e pretendi nomear o trabalho como o ensino
aprendizagem da história e da cultura dos
povos originários e não “povos indígenas”, em homenagem ao movimento indígena, que
busca o direito originário à terra conquistado através da constituição de 1988, e que mesmo
assim necessita lutar, muitas vezes, colocando suas vidas em risco, para tomar posse desse
direito. a escolha da história contemporânea como objeto de estudo, nos aproxima da vivência
e elucidação dos efeitos dos fatos históricos analisados, e essa estratégia se relaciona com
a compreensão do objeto de estudo no mesmo tempo que o testemunhamos.
A análise que desenvolvemos se compromete diretamente com os fatos históricos do
ponto de vista do oprimido para auxiliar em sua resistência à opressão, que em nosso contexto
escolar, trata-se do apagamento de sua história como constituinte da identidade brasileira.
Sabemos que elucidar o Ensino de história e cultura dos povos originários é eficaz para
contribuir com futuras práticas pedagógicas. Para tanto, usamos a pesquisa bibliográfica e
a pesquisa de campo, na qual, como fonte histórica, foram analisadas práticas pedagógicas
exitosas e material didático que se referem à valorização da cultura indígena. Analisamos os
desafios enfrentados e os resultados obtidos.
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O projeto se subdivide em três eixos, o primeiro descreve como foi a evolução do ensino
sobre a questão indígena no decorrer da história, elucidando como eram vistos e tratados os
povos originários nas propostas curriculares anteriores, mostramos o período sem a personalidade indígena contada pela História e o período de reformas curriculares com o novo viés
descolonizando da questão indígena.
O eixo dois elenca uma reflexão enquanto professora orientadora da sala de leitura atuante entre os anos de 2017 a 2019, sendo que em 2019 desenvolvi um projeto interdisciplinar
com o professor Reginaldo, de História na escola municipal Humberto de Campos – prática
escolhida como fonte oral - sobre a temática, trazendo ideias desenvolvidas de como se deve
trabalhar com a temática em sala de aula, abordando desafios e anseios diante da educação
e o trabalho com cultura indígena, como observamos a lei e a sua importância, como conhecemos os materiais didáticos que tratam da cultura e história dos povos originários.
O terceiro e último eixo é feita uma análise da prática pedagógica por meio dos registros
das aulas. Elucidando metodologia, materiais utilizados, uma análise mais detalhada do livro
didático utilizado pelo professor de História, recursos diferenciados e o conjunto de ideias
que reverberam nas aulas.
Não pretendo criar uma metodologia infalível sobre o ensino de histórias e culturas indígenas, pois isto delimita um vasto campo de múltiplas possibilidades e contraria o direito à
pluralidade de concepções pedagógicas, direito constitucional dos professores. A intenção é
apresentar uma forma que utilizamos para valorizar a tradição dos povos originários, respeitando as “Histórias e Culturas”, pois os povos originários não contam com uma única história
ou uma única cultura, pois as diferenças entre si também é uma questão que não nos permite
a violência da homogenia.
Propomos o professor como mediador de conhecimento, que sai da zona de conforto
da utilização do livro didático e busca subsídios para construir a sua sequência didática com
base em pesquisadores indígenas e não indígenas, mas comprometidos com a pesquisa.
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A HISTÓRIA E A CULTURA DOS POVOS
ORIGINÁRIOS NA HISTÓRIA DA
EDUCAÇÃO
Ao observar a presença indígena na história da educação, Pedro Paulo Funari relata
que a corte chega ao Brasil em 1808 e para
legitimar sua instalação, faz conexão com os
povos nativos da terra, de modo a “idealizá-los”
— Antes, eram vistos ameaçadores do
avanço e por meio de seus costumes e culturas passam a ser estudados, a partir de
então, são construídas narrativas heroicas indígenas que incutiram aspectos positivos a
eles, concepção que deveria ficar restrita às
elites:
“Assim durante o império (1822-1889),
os índios foram vistos sob o manto da idealização como aqueles que garantiam a nacionalidade brasileira para a corte do Rio de
Janeiro (FUNARI: 2017, p.83).
Já no período republicano a abordagem
sobre o indígena retrocede, o “índio” volta a
ser abordado como inimigo. O centro político do Brasil para São Paulo, onde a relação
com o indígena era conturbada. Os paulistas
tinham vergonha das suas raízes indígenas e
a partir daí surge o “herói” bandeirante, conquistador de terras e caçador de selvagens,
apagando a influência cultural dos índios:
Esses paulistas ‘de quatro costados e
quatrocentos anos’ tudo aceitavam, menos sua ancestralidade indígena. E reescreveram a História: os bandeirantes eram
caçadores de índios, não indígenas. Seus
documentos eram em português, não em
tupi (FUNARI, 2014, p.85).

O surgimento dos materiais didáticos
para a educação popular tinha o foco nos
“heróis” da colônia, como os bandeirantes e
Tiradentes, por exemplo, esquecendo-se de
séculos de fala tupi, assim como confirma
Circe Bittencourt:
Os feitos dos ‘grandes homens’, seres de
uma elite predestinada, haviam criado a
nação, e os representantes dessas massas eleitas cuidariam de conduzir o país
ao seu destino...História exclusiva da elite
branca com os olhos voltados para Europa e uma mestiçagem que seguia passiva o rumo dos acontecimentos (BITTENCOURT, 2011, p. 64).

Na história geral do Brasil, desde o primeiro encontro até o 1º confronto, depois a
chegada de jesuítas, posteriormente, a família
real, todo esse percurso demonstra a intenção de dominação e catequização dos povos
originários. Leis haviam sido escritas preocupadas com a liberdade e a não escravização
indígena, iniciativas como o SPI. Sua fundação
ocorreu em um momento crítico para os povos
originários, no final de 1907, a perseguição
chega às capitais e ao cenário internacional.
Em 1908, o Brasil foi publicamente acusado
de massacre aos índios no XVI Congresso dos
Americanistas ocorrido em Viena. Esse fato originou o Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais (SPILTN),
que buscava a proteção e integração.
Entretanto, com nenhuma preocupação
de preservar sua cultura, com proposta de
aculturação, integrando ao sistema comercial,
como súditos, tidos como crianças, incapazes, bárbaros (FUNARI, 2014: p. 93). O nacionalismo da década de 30 introduziu no calendário escolar o dia 19 de abril, ressurgindo
a temática dos povos originários, porém ainda
de forma preconceituosa e restrita. No português, por exemplo, eram citadas as palavras
indígenas que eram comuns no vocabulário,
mas sendo condenados por serem barbarismos lexicais (FUNARI:2014, p.94-95).
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Os indígenas eram relatados nos livros
didáticos entre 1910 até meados da década de 80, como coadjuvantes, nunca como
sujeitos históricos. Mencionados sempre no
passado, como se não mais existissem, como
se a tendência fosse o desaparecimento natural devido ao desenvolvimento do Brasil. Ao
analisar os livros didáticos deste momento,
Mauro Almeida diz:
Os índios recebem mais espaço (em relação ao negro), aparecendo na recepção dos colonizadores e em sua ‘cultura’.
Essa ‘cultura’ é descrita no tempo pretérito: os índios ‘pintavam o corpo’, ‘enfeitavam-se’, ‘usavam o fogo’...nada se diz
sobre a existência de índios no presente.
Finalmente, a moral da história: ‘as necessidades de sobrevivência impuseram
o trabalho a todos e a colaboração uniu
os grupos’. Quanto ao presente, ‘a grande maioria da nossa população apresenta
traços comuns, a começar pelo idioma
e pela religião cristã’. A sugestão é que
isso é bom. Não se fala das ‘minorias’
que apresentam traços diferentes, quer na
língua ou na religião (SILVA, 1987, p.23).

Como Frei Betto também aponta sobre
a desvalorização do indígena, apagamento de
sua história:
Como demonstra Norma Telles, predomina o etnocentrismo europeu que legitima o
etnocídio. Se os índios tivessem escrito livros
de história, saberíamos o que aconteceu pela
ótica do oprimido [...], porém, são os brancos
colonizadores que produzem livros para ensinar a sua versão dos fatos a seus filhos que
frequentam escolas. Resultado, muito bem
analisado aqui por Antônio Hohlfeldt, uma literatura adocicada, mentirosa, na qual o índio
vira peça de folclore e o branco aparece redimido de todos os seus pecados históricos
(SILVA, 1987, p.9).

A partir de 1980, são reivindicadas políticas de inclusão social, com atenção especial à diversidade cultural brasileira, portanto.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais que
surgem na década seguinte, em 1997 valorizou a diversidade e pluralidade:
A opção de introduzir estudos de povos
indígenas é relevante por terem sido os
primeiros habitantes das terras brasileiras
e, até hoje, terem conseguido manter formas de relações sociais diferentes das
que são predominantes no Brasil. A preocupação em identificar os grupos indígenas que habitam ou habitaram a região
próxima do convívio dos alunos é a de
possibilitar a compreensão da existência
de diferenças entre os próprios grupos
indígenas, com especificidades de costumes, línguas diferentes, evitando criar
a imagem do índio como povo único e
sem história. O conhecimento sobre os
costumes e as relações sociais de povos
indígenas possibilita aos alunos dimensionarem, em um tempo longe as mudanças
ocorridas naquele espaço onde vivem e,
ao mesmo tempo, conhecerem costumes,
relações sociais e de trabalho diferentes
de seu cotidiano (PCN, 1997, p.41).

Esse momento é um marco de inovação
da educação, antes se estudava sobre a história do Brasil a partir de 1500, e agora nos
livros didáticos seriam incluídos os povos que
habitavam o continente americano. Surgiram
muitas obras que valorizam as culturas
indígenas e narram suas históricas que constituem o Brasil como nação, e, consequentemente, surgiram obras que dão vozes aos
próprios indígenas. (FUNARI, 2014, p.100).
Pedro Funari pontua em sua pesquisa
sobre esses avanços curriculares da educação, um exemplo são as crianças que passaram a reconhecer a ancestralidade indígena,
relembrando que este reconhecimento era
difícil devido a vergonha que tinham desta
ligação já citada (FUNARI, 2014, p.105).
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OS POVOS ORIGINÁRIOS À LUZ DA
LEI 11645/2008 E SUA PRESENÇA NO
CURRÍCULO UNIVERSITÁRIO
Em março do ano de 2008 foi sancionada a lei 11.645, que determinou obrigatória
a abordagem temática da história e a cultura
africana e afro-brasileira e indígena nas escolas de ensino fundamental e médio, nas quais
devem ser estudadas as seguintes propostas:
•
Formação da população brasileira a partir destes dois grupos étnicos;
•

A luta dos dois grupos;

•
A cultura na formação da
sociedade;
•
Contribuições nas áreas social,
econômica e política.
Considerando esta Lei, em conjunto com
a nosso compromisso com a descolonização
da narrativa da identidade nacional, abordamos
nesse artigo, questões que corroboram com os
nossos objetivos, elucidando possibilidades exitosas do trabalho pedagógico de forma crítica.
Para tanto, iniciamos com uma pergunta: Por
que somente cinco anos depois da Lei 10.639
de 2003 que traz a obrigatoriedade do ensino
da história e a cultura e afro-brasileira nas escolas, que a Lei 11.645 foi aprovada?
As ideias de Carlos José Ferreira dos Santos trazem algumas reflexões de Casé Aguntu,
militante pelo movimento indígena, em que ele
aponta que as conquistas da comunidade indígena, tanto na Constituição de 1988 como na lei
11.645/2008, são “frutos das mobilizações e ações do movimento indígena brasileiro” (SANTOS, 2015, p.198), portanto, sua
inclusão foi fruto de reinvindicações, e não um
“descuido conceitual”, e isso tem relação direta com o direito originário à terra. Além disso,
no artigo “De qual história e cultura indígena
estamos mesmo falando? ” (SANTOS, 2015,
p.179), as diversas linguagens indígenas não

são meramente questões de léxicos, mas estão expressas nas diversas nos cantos, pinturas, alimentação, vestimentas, relação com
a natureza, hábitos, religiosidade. O que torna questionável se essas especificidades de
cada povo indígena são bem retratadas pelo
olhar do não indígena.
Case Angatu afirma que o propósito não
é ter pesquisa e material sobre indígenas escritas só por indígenas, mas ter suas narrativas
também como fonte histórica para produção de
histórias, filmes. Etc. Outro problema está na
ausência de pesquisas nesse campo, e a falta
de incentivo das universidades, como exemplo,
destaca a tese de doutorado de Circe Bittencourt, que aponta que as disciplinas universitárias sobre a história indígena são optativas,
ela mostra a grade curricular de História da
UNICAMP, PUC, USP E UNIFESP, e confirma
que não há disciplina indígena como obrigatória, a consequência disto é visto nas escolas,
com professores sem formação mínima sobre
a temática obrigatória.
Nessa mesma pesquisa, Bittencourt
aponta que os professores de história entrevistados que ousaram trabalhar com essa temática naquele ano da pesquisa, defenderam
por contribuir para a “compreensão de nós
mesmos”, explicam que ao estudar o outro,
aprendemos sobre nossas subjetividades e
no contato com o diferente se rompem os
etnocentrismos. O etnocentrismo é a visão
preconceituosa e unilateral que as pessoas
podem carregar acerca de outros povos, culturas, religiões e etnias, é a prática de julgar
inferior uma cultura diferente da sua própria
cultura, considerando errada tudo que dela
deriva e considerando a sua como a única
certa. Neste exercício, a pesquisa aponta que
o estudante vai desnaturalizar a ideia de que
esta sociedade que vivemos é a única possível, pois reconhecerá a existência de diferentes formas de se organizar no espaço e no
tempo, sendo essa forma de reconhecimento
uma estratégia de criar empatia com o outro.
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A pesquisa defende a ideia da necessidade do estudo, ou seja, da pesquisa por iniciativa do próprio professor, enquanto enfrente essa crise formativa na universidade. Esse
estudo se dá na perspectiva da antropologia,
pois cria uma melhor compreensão do que é
humano, entendendo que este tem diversas
formas de se manifestar, com diferentes espécies que antecederam o homo sapiens, com
a difusão dessas espécies pelos continentes,
entendendo assim, a chegada dos povos originários no continente americano.
Sendo uma boa introdução da pesquisa
e do trabalho com os estudantes do ensino
básico, a abordagem das populações indígenas, a partir da pré-história. Como subsídio
teórico foi indicado o antropólogo estado unidense Ashley Montagu, em seu livro “Introdução à Antropologia”, em que defende que a
antropologia deveria ser matéria obrigatória
desde o ensino básico. É importante também,
o compromisso da escola com o ensino laico
e científico, desnaturalizando e apresentando
a diversidade e a variedade das sociedades
humanas, cumprindo assim, a função de romper com a narrativa das classes dominantes
(branca, ocidental, masculina), que sempre
buscou subalternizadas as minorias.

SEMINÁRIOS DO AGOSTO INDÍGENA:
ESPAÇO FORMATIVO DE PROFESSORES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO
Se na universidade ainda encontramos
desafios, a busca por formação continuada
fora dela constitui uma realidade, pois almejamos contribuir com a aplicação da Lei, na
redução das desigualdades, para enaltecer
a identidade brasileira à luz da concepção
que considera o valor cultural e histórico dos
povos originários. Para tanto, além da busca
pessoal que enriquece nossos saberes, para
os professores e gestores do município de
São Paulo, é possível participar dos Cursos
promovidos pela Secretaria Municipal de Educação (SME), Núcleo de Educação para as
Relações Étnico-Raciais (NEER), que anualmente realiza os Seminários do agosto Indígena.
Os seminários têm o objetivo de evidenciar o protagonismo indígena nos mais
diversos campos de atuação histórica, social
e política, de forma a possibilitar a inclusão no
Currículo oficial da rede de ensino e a
obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-brasileira e Indígena”. Os encontros
sempre abordaram a cultura dos povos indígenas no Brasil por meio de palestras e apresentação cultural. Podem participar destes
eventos os professores de educação infantil
e ensino fundamental I, professor de ensino
fundamental II e médio, coordenador pedagógico, diretor de escola e coordenadores
dos Cecis, supervisores, diretores regionais
de educação (DREs), diretores e formadores
das DIPEDs. Nos eventos presenciais, geralmente, um total de 450 vagas são distribuídas
entre as DREs e a SME, em 2021 aconteceram lives que integraram a programação do
agosto Indígena.
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As transmissões pretenderam contribuir
para formulação de ações afirmativas à população indígena. Todas e todos profissionais de
educação puderam participar no canal YouTube Pedagógico da SME. A programação contou com as, “Comunidades Indígenas, Educação Ambiental e Unidades de Conservação,
“Histórias, Culturas Indígenas e a Cidade de
São Paulo” , contou com a participação de
Daniel Munduruku, Jaider Esbell, Kunumi MC,
Djane Poty, Brô MC’s, Grupo Sabuká Kariri
Xocó, Edson Kayapó, André Hul, Banda Indaiz.
O agosto indígena é inspirado no Dia Internacional dos Povos Indígenas, 09 de agosto de cada ano foi instituído pela Organização
das Nações Unidas (ONU) para refletirmos
sobre a condição de vida dos povos originários em diálogo com Lei nº 11.645/08 “que
estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, para incluir no currículo oficial da
rede de ensino a obrigatoriedade da temática
‘História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”.
É importante destacar que essas ações
se tratam de iniciativas com inestimável valor,
pois fortalecem a importância da descolonização da identidade brasileira, valorizando as
culturas e histórias dos povos originários.
Mas, um ponto nevrálgico para lembrarmos é a quantidade de vagas insuficientes para uma rede com muitos educadores
interessados nessa temática, infelizmente,
quando a formação é presencial, apenas os
primeiros 450 inscritos são contemplados,
entre eles, geralmente são contemplados os
professores orientadores de sala de leitura,
devido suas formações mensais. Isso significa que os professores de História são menos
favorecidos nessa participação.

OUTRAS POSSIBILIDADES
Em continuidade às possibilidades de
ampliação de repertório sobre a Cultura e a
História dos Povos originários, também sugerimos a realização de análises críticas dos
materiais didáticos, uma vez que eles estão à
disposição dos professores da educação básica por meio do Programa PNLD, que deve
se submeter à mesma lei que estamos discutindo e devem repertoriar sobre a questão
indígena,
A familiaridade com o uso do livro didático faz que seja fácil identifica-lo e estabelecer distinções entre ele e os demais
livros. Entretanto, trata-se de objeto cultural de difícil definição, por ser obra bastante complexa, que se caracteriza pela
interferência de vários sujeitos em sua
produção, circulação e consumo. Possui
os pode assumir funções diferentes, dependendo das condições, do lugar e do
momento em que é produzido e utilizado
nas diferentes situações escolares. É um
objeto de ‘múltiplas facetas’, e para sua
elaboração e uso existem muitas interferências (BITTENCOURT, 2011, p. 301).

Segundo Bittencourt, o livro didático é
um material de suporte ao professor em sala
de aula, é uma mercadoria da indústria cultural dentro do sistema capitalista, “enquanto
mercadoria e insere-se na lógica de vendagem e requer definições sobre preço e formas
de consumo” (BITTENCOURT, 2011, p. 311).
Sendo um material de consumo para
o professor, exige criar um atrativo para seu
público alvo e, portanto, cada livro didático
“faz sua propaganda”, se apresentando como
algo inovador nesse mercado. À luz desta
concepção, cada parte do livro didático deve
ser analisada, pois estão carregados de seus
propósitos e ideologias.
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Além, das análises de livros didáticos,
realizamos algumas perguntas ao coordenador do curso “ Indígenas entre olhares”, Prof.
Dr. André Roberto Machado, coordenadora
do Departamento de História da UNIFESP.
1. Qual o objetivo do curso “Indígenas
entre olhares? E para quem se destina?
Prof. André: É oferecido aos historiadores, antropólogos, arqueólogos e profissionais
da área da saúde e pretende contemplar diversos olhares aos povos indígenas. São problematizadas questões inerentes ao debate
acadêmico, sobre as políticas públicas, sobre
o ensino na educação básica e configura-se
como uma das contribuições da universidade
para o cumprimento da lei 11.645/2008 que
determina a inserção da temática indígena nas
escolas. Procura também contemplar outros
públicos interessados nessa discussão como
servidores públicos e lideranças políticas. O
Público-alvo são professores, estudantes,
pesquisadores, servidores públicos ligados
a serviços de defesa dos povos indígenas e
interessados em geral.

currículo decorre da demanda de movimentos
organizados. Nesse sentido, a capacidade de
pressão dos povos indígenas é menor até o
momento.
Por que é importante o estudo indígena
na formação do aluno?
Prof. André: A razão mais direta é que
as exclusões dos indígenas nas explicações
sobre a nossa história resultam em narrativas
falsas. Os indígenas ajudam a explicar de maneira mais complexa e mais próxima do real
o nosso passado. Por exemplo, não se pode
desconsiderar a importância dos povos indígenas no processo de colonização ou como
fator determinante para mão de
Obra em várias regiões. Da mesma forma, suas formas de resistência, de inclusão e
exclusão nas condições de súdito ou cidadão
são peças importantes para pensar as formas
de constituição dessas sociedades. Por outro
ângulo, a inclusão deste debate ajuda em outra tarefa importante da escola que hoje tem
sido duramente combatida: a formação para
a diversidade.

1Na sua opinião, a que se atribui
a muito mais ofertas de cursos afro, inclusive
com a edição completa africana da UNESCO,
já dos indígenas não, e também a matéria indígena nas faculdades serem optativas, quanto África ser obrigatório?
Prof. André: Uma possibilidade de explicação é que os historiadores, até hoje, têm
certa resistência em admitir os povos indígenas como objeto da história. Essa é explicação, por exemplo, muitas vezes utilizada pelo
John Monteiro. Se você consultar a obra de
1992 "História dos Índios no Brasil", da Manuela Carneiro da Cunha, a maior parte dos
autores são antropólogos, a começar pela
organizadora da obra. Outra questão é que
o currículo não é um elemento neutro em relação à sociedade. Assim, ele está sujeito às
pressões políticas da sociedade. Em grande
medida, a inclusão de História da África no
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo desse artigo foi tecer alguns aspectos pertinentes ao ensino da História e
da cultura indígena na sala de aula nos dias atuais, considerando a lei 11645 de 2008. Para
tanto, nos utilizamos de fonte bibliográfica, fonte oral e pesquisas que revelaram dados sobre
a formação do professor para essa temática. Com base nos dados colhidos, é possível realizar algumas considerações.
Percebemos iniciativas exitosas que impulsionam a construção de referencial teórico que
subsidie o trabalho com a questão indígena na sala de aula, como por exemplo, o trabalho da
Unifesp, os percursos formativos da Secretaria Municipal de educação, o comprometimento
de teóricos, bem como a nossa busca por pensadores e artistas indígenas, possibilitando
uma transformação formativa sobre essa temática.
Em contrapartida, evidenciamos uma zona nevrálgica nesse percurso, a fragilidade dos
livros didáticos, decorrente das disputas ideológicas que os constituem, a ausência de disciplinas obrigatórias, a resistência de historiadores, a falta de incentivo aos professores.
Portanto, esperamos que esse artigo possa sensibilizar seu público, para instigá-lo na
busca contínua por uma educação para a diversidade, descolonizando o currículo, incluindo
a questão indígena em seu repertório para alcançarmos mais estudantes que contribuam
para a preservação da história e da cultura dos povos originários, para que todos possam
reconhecê-los como detentores da terra e construtores da nossa identidade nacional, bem
como, sujeitos de direitos.
Concordamos com Bittencourt, quando menciona que “ o estudo de sociedades de outros tempos e lugares pode possibilitar a constituição da própria identidade coletiva na qual
o cidadão comum é inserido, à medida que introduz o conhecimento sobre a
dimensão do ‘outro’, de uma ‘outra sociedade’, ‘outros valores e mitos’, de diferentes
momentos históricos. Identidade e diferença se complementam para a compreensão do que
é ser cidadão e suas reais possibilidade de ação política e de autonomia intelectual no mundo da globalização, em sua capacidade de manter e gerar diferenças econômicas, sociais e
culturais como as do nosso país (BITTENCOURT, 2017, p. 27).
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AVALIAÇÃO NO PROCESSO DE INCLUSÃO: NECESSIDADES
EDUCACIONAIS ESPECIAIS NA ESCOLA REGULAR
RESUMO: A análise da produção científica revela que em termos de legislação, normas e instruções
a educação inclusiva pode sentir-se amparada e protegida, no entanto, torna-se necessário
olhar cada aluno como único, adequar os processor escolares à diversidade, sendo flexível no
planejamento, nos objetivos, nas atividades e na forma de avaliar, buscando compreender uma
situação, para posteriormente decidir sobre a necessidade de mudanças que levem o aluno com
necessidades educativas especiais e tornar-se um verdadeiro cidadão.

Palavras-chave: Currículo; Avaliação; Adaptações Curriculares; Necessidades Especiais.
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INTRODUÇÃO

N

o âmbito da educação, a Inclusão Escolar é um dos assuntos que mobiliza diversas discussões, principalmente no que diz respeito a diversidade, elaboração de
currículo, instrumentos de avaliação, e formação continuada de professores, para
que assim as escolas tenham estrutura física e pedagógica para atender essa ordem social.
Antigos valores, preconceitos, atitudes e paradigmas conservadores da educação permeiam o verdadeiro sentido de uma escola para todos. Segundo Rodrigues (2003), depois
que a lógica da heterogeneidade foi aos poucos substituindo a lógica da homogeneidade,
novas exigências surgiram no âmbito do sistema educacional e em particular aos professores,
pois são eles que de fato precisam rever seus conceitos de alunos aceitando as diferenças
e especificidades de cada um. Na escola tradicional, o professor esperava de seus alunos
uniformidade, desta forma obrigava que o indivíduo se adaptasse às regras do sistema e não
o contrário.
O paradigma de inclusão traz em sua concepção o reconhecimento às diversidades, o
respeito às diferenças e a valorização daquilo que o sujeito é capaz de realizar, bem como
sua potencialidade, eximindo do aluno o fracasso escolar pelas suas limitações e dificuldades.
A escola precisa reavaliar seu currículo e seus instrumentos de avaliação, a fim de garantir o
respeito aos ritmos de aprendizagem e características próprias dos alunos com necessidades
especiais educacionais. Somente compartilhando e assumindo esse princípio de heterogeneidade é que podemos dar um enfoque integrador e promotor da aceitação das diferenças
existentes desde sempre nas escolas.
Embora haja a determinação legal como está no disposto no artigo 4º da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional – LDBEN 9394/96, a inclusão de alunos com necessidades
educacionais especiais dentro do sistema regular de ensino, carece não só de adaptações
físicas, mas de propostas metodológicas e práticas pedagógicas diferenciadas, para atender
suas especificidades criando condições para que o aluno seja beneficiado no processo de
ensino aprendizagem.
A partir desses pressupostos, pensei em como a avaliação da aprendizagem, poderá
então contribuir com os alunos com necessidades educacionais especiais que se encontram
em processo de inclusão em classes regulares do ensino fundamental?
Essa etapa norteada a minha pesquisa no sentido de delinear quais foram os critérios
assumidos em relação à avaliação de aprendizagem e ensino ao longo da história da educação e consequentemente como os atores deste processo interagiam com as propostas
curriculares implementadas na escola.
Não tenho a intenção de formular uma conceituação final, mas sim de contribuir para
esse debate, que tem ampliado sua importância no cenário educacional e social brasileiro e
mundial.
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ASPECTOS HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO
DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA E O
OLHAR SOBRE A DIFERENÇA
O homem ao longo dos anos valorizou
e buscou pela perfeição, fosse ela na área
física, emocional ou intelectual, criando estereótipos perfeitos a serem seguidos.
A visão de heterogeneidade não era
aceita nas sociedades mais primitivas, os povos nômades buscavam sua fonte de sobrevivência na natureza através da caça, da pesca,
dos frutos e que acometidos pelas características cíclicas da natureza, viam-se obrigados
a deslocar-se constantemente, de modo que
cada indivíduo era responsável por si próprio,
além de contribuir com todo o grupo.
Dessa forma, aquele que não se enquadrava nesse padrão social era abandonado
pelo caminho pelos mais fortes.
Essa prática, talvez inconsciente de exclusão também pudesse ser visto na Idade
Antiga, principalmente em Esparta, onde se
cultuava a beleza, a perfeição física e a mente
sã, modelos a serem seguidos por todos.
Os homens dedicavam-se a guerra e
faziam da força e da beleza seus grandes
objetivos. Durante séculos a mulher que possuísse esses requisitos era valorizada pelo
privilégio de gerar grandes guerreiros e se
alguma criança nascesse com algum tipo de
deformidade era descartada - infanticídio –
por não possuir as características daquela
sociedade que visava a hegemonia militar.
A preferência pela vida agitada da polis,
a filosofia e a retórica, faziam com que a sociedade ateniense viesse a moldar uma nova
concepção de corpo e sociedade. Surgia a
divisão do homo sapiens – a mente – homens
livres e intelectuais e o homo faber – o corpo
- escravos e servos, responsáveis pelo serviço braçal e pesado, dando origem à máxima
“corpo são, mente sã”.

Os escravos e servos desde a Idade
Antiga, sequer podiam aspirar por uma situação diferente daquela na qual nasceram, pois
estavam destinados por natureza a morrerem
escravos como a sociedade os constituía.
Já na Idade Média, ainda sob a influência dos senhores feudais e do clero, essa
percepção de mente e corpo se mantinha.
O culto agora era para o corpo, visto como
templo de alma e de Deus, e para a alma,
tida como a parte mais digna, que merecia
cuidado e atenção.
Essa hegemonia era perseguida e venerada, na qual quem não se enquadrava era
visto como deficiente metal, louco, criminoso
ou como fruto do pecado.
As diferenças eram explicadas pela religião, pelo misticismo, sem base científica. Assim essas pessoas eram vistas ora como demônio, ora como anjos. Isso resultava numa
exclusão que os descartava da sociedade e
por outras vezes, segregava-os para que servissem simplesmente de alerta aos homens e
mulheres que vivessem vidas ilícitas perante
a lei da igreja.
Essa visão excludente baseada nos aspectos religiosos foi incorporada ao modelo
de educação até o início do século XVI, marcando a pedagogia da essência, cuja concepção era de que todos os homens são iguais,
portanto deveriam ser tratados de forma homogênea.
Por volta do século XVII, com a transição do feudalismo para o capitalismo, houve
uma crescente expansão das navegações,
predominando as produções voltadas ao mercado, desenvolvendo a ciência e a tecnologia.
A burguesia predominava com suas
ideias de liberdade e igualdade de direitos a
todos, a Revolução Industrial trazia mudanças
significativas no cenário socioeconômico, a
produtividade era um fator importante para o
mercado de trabalho fazendo emergir a valo30 - ABRIL/ 2022 - Educar FCE
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rização do corpo, que passava a ser definido
como uma máquina em movimento e a sua
excepcionalidade ou qualquer diferença acabana sendo visto como uma disfunção.
Com o corpo são o sujeito tinha a oportunidade de conseguir passar de uma classe
à outra, ou seja, nascia pobre, mas poderia
tornar-se rico não só com o seu trabalho, mas
também do acesso à educação, dessa forma
a escola passou a ser disputada, porém as
condições de aprendizagem não eram iguais
a todos.
Os mais abastados possuíam um ensino de melhor qualidade, enquanto que os menos favorecidos não recebiam essa mesma
atenção. A prática avaliativa da aprendizagem
refletia num modelo autoritário, discriminador,
quantitativista, classificatório e produtivista,
contribuindo marcadamente para a exclusão
daqueles que não aprendiam.
O modelo da escola igual para todos,
começava a ser substituída pela concepção
de pedagogia da existência, onde as características e peculiaridades dos educandos eram
supostamente levadas em conta. Passavam
assim a ser implantados todas as outras formas e metodologias que atendiam a heterogeneidade com as especificidades, garantindo
também atenção aqueles indivíduos que não
se enquadravam nos padrões considerados
normais. Essa visão ainda era excludente, segregadora e inatista. Ou seja, não era possível
fazer muito por esses indivíduos, já que ainda
não se encaixavam no padrão de normalidade ditado pela sociedade.
Assim, no final do século XVIII e início
do século XIX, chegava ao Brasil às primeiras
ideias liberais para a educação das crianças
como deficiência e só em meados do século
XIX, com o apoio do governo e de pessoas
com prestígio da Corte, é que a Educação
Especial, inspirada em modelos europeus e
americanos, passaria a ter um aprendizado e
cuidados mais específicos.

No final do século XIX, com a entrada
da medicina experimental no cenário científico, surgia a noção de deficiência como
patologia, onde os diagnósticos feitos pelos
médicos ais deficientes eram pautados nas
questões orgânicas, identificando assim suas
deficiências e problemas, um diagnóstico simplesmente reducionista.
Segundo Carvalho (2006), vivemos
numa cultura que que convive com a ideia
de que a inteligência é determinada pelo quociente intelectual e biológico do indivíduo, na
qual a deficiência mental diante da exigência de ordem cognitiva, emocional e social,
tem um problema exclusivamente biológico
e médico, onde o déficit intelectual e o desenvolvimento psíquico são vistos como uma
anomalia orgânica, estática e irreversível, marcado pelo comprometimento e incapacidade
de educabilidade.
Segundo a Declaração dos Direitos das
Pessoas deficientes (1975), a pessoa deficiente é qualquer pessoa incapaz de assegurar por si mesma, total ou parcialmente,
as necessidades do seu cotidiano e mesmo
sua inserção social normal, por motivo de sua
deficiência, congênita ou adquirida ao longo
de sua vida, sejam elas físicas ou mentais.
Nessa visão criaram-se instituições
como a Sociedade Pestallozi e as APAES –
Associação de Pais e Amigos Excepcionais,
de cunho assistencialistas e isolados, para o
tratamento e educação de indivíduos cegos,
surdos, mudos e deficientes mentais. Existia
essa segregação, pois se acreditava que essas pessoas especiais representavam um perigo para si e para a própria sociedade.
Bianchetti (2005) relata que Jean Itard,
E. Seguin e Maria Montessori, foram os percursores na integração dos indivíduos com
necessidades especiais na sociedade, possuíam um olhar que ultrapassaria as condições
psicológicas, mentais e físicas que esses indivíduos apresentavam.
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Para Itard, o deficiente deveria ser observado para além da sua formação biológica, pois suas características sejam de ordem
psíquica, orgânica ou mental, não deveriam
ser um impedimento ao aprendizado e ao seu
desenvolvimento, pois ao longo do processo
ocorreriam transformações que proporcionariam novas conquistas.
Com isso tenta-se romper com a ideia
de institucionalização para dar lugar a normalização ou princípio da integração.
Conforme Aranha (2005), a normalização advoga a necessidade de integrar o
indivíduo deficiente na sociedade, auxiliando-o a adquirir as condições e os padrões o
mais próximo possível da vida cotidiana das
demais pessoas, levando-os a participar das
mesmas atividades sociais, educacionais e
de lazer.
Para o indivíduo ser inserido e aceito na
sociedade, deveria passar pelo processo de
escolarização, de modo que, com o conhecimento das novas técnicas e de uma postura
social adequada, podiam ingressar no mundo
do trabalho e contribuir socialmente para o
desenvolvimento do Brasil
O resgate histórico nos ajuda a visualizar o fardo que esses indivíduos carregam
ao longo dos anos. A educação Especial no
âmbito escolar traz a concepção do sujeito
deficientes, portanto alunos com dificuldades
neurológicas ou motoras que eram segregados, confinados a uma classe especial, onde
seus pares eram também deficientes, seu
atendimento nas escolas era separado, estigmatizado, reforçando o preconceito.
A deficiência na escola teve um caráter
integrador, ou seja, o aluno deveria se adaptar
à escola, neste caso o fracasso escolar era
de responsabilidade apenas desse aluno, que
por sua especificidade não aprendia, tendo
um atendimento ainda segregador.

A LDBEN 9394/96 trouxe um novo olhar
para a Educação Brasileira com direito de todos à educação básica, neste caso é a escola
através de seu planejamento curricular e suas
práticas pedagógicas quem deve adaptar-se
ao aluno com necessidades educacionais
especiais. A educação tem uma perspectiva
de valorização da diversidade e promoção da
igualdade de oportunidades.
Analisar as concepções curriculares,
bem como os instrumentos de avaliação da
aprendizagem que são utilizados, para avaliar
o processo de aprendizado dos alunos com
necessidades educacionais especiais ou não,
nos possibilitará entender como as concepções pedagógicas olharam para os sujeitos
tidos como diferentes.
Como afirmava Vygotsky apud Oliveira
(1995, p.73) “é impossível apoiar-se no que
falta a uma determinada criança, naquilo que
ela não é, mas é necessário ter, ainda que
uma ideia vaga, sobre o que ela possui e o
que é”,

AS TEORIAS DO CURRICULO E SUAS
IMPLICAÇÕES NO PROCESSO DE
AVALIZAÇÃO DA APRENDIZAGEM
A escola para ser inclusiva precisa realizar um ensino de qualidade e cumprir com
o papel social, deve promover a igualdade de
oportunidade que está vinculada a um amplo
conjunto de valores e propósitos que estão
intrinsecamente relacionados à concepção de
currículo e práticas avaliativas realizadas na
escola.
O currículo é um instrumento importante
no contexto escolar, pois ele tem a função de
organizar a produção, transmissão e assimilação do conhecimento.
Ao definir o currículo determinamos a
função da escola a fim de situá-la no momento histórico e social. Neste sentido verificamos que a organização do currículo nos
permite ter acesso ao conhecimento de suas
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práticas. A organização do currículo envolve
a sociedade e a cultura em que a escola está
inserida, baseada em certos princípios que
a organizou. A finalidade que a sociedade
atribui à instituição escolar irá determinar a
socialização, a formação, a segregação ou a
integração social.
O currículo não é um mero instrumento
de organização das disciplinas que determina o conhecimento escolar, mas ele carrega
consigo questões sociológicas, políticas e
epistemológicas.
Quando definimos currículo, nos remetemos a própria função da escola, e a forma
pela qual a analisa num momento histórico e
social determinado e são expressões do equilíbrio de interesses que gravitam num dado
momento da história.
Não podemos reduzir os problemas da
educação à condução técnica do currículo,
pois seria desconsiderada as opções históricas, que sedimentou dentro de uma determinada trama cultural, política e escolar e que,
portanto, está carregada de valores e pressupostos.
Para Pacheco (2001), o currículo é uma
construção permanente de práticas, que se
dá através da cultura e da sociedade, sendo um documento obrigatório para análise
e melhoria das decisões educativas. Sendo
assim o currículo é uma prática pedagógica
que implica em interesses concretos e responsabilidades compartilhadas.
O nascimento da teorização do currículo está relacionado ao momento que se
percebeu a necessidade de organizar o conhecimento escolar e controlar o currículo. A
preocupação com a sua estruturação surgiu
em parte pela necessidade administrativa, ou
seja, poder qualificar a população para introduzi-la no mercado de trabalho, nessa perspectiva o currículo introduz conteúdos que
conduz a essa preparação da população. O

currículo ganha status, racionalizando o conhecimento através de uma gestão científica
Desde que surgiram os primeiros escritos sobre educação, fala-se sobre o currículo
como instrumento de organização do conhecimento, porém com a crescente industrialização ocorrida no final do século XIX, mais
especificamente nos Estados Unidos, houve a
necessidade de sistematizar o conhecimento
pedagógico tendo como finalidade atender
a demanda de escolarização e cumprir com
suas características bem explícitas. Contudo,
em meados do século XX o estudo do currículo aborda a cidadania epistemológica, sendo
reconhecido como uma nova área do conhecimento educativo.
A primeira tendência da teoria do currículo é voltada para a elaboração de um currículo que valorizasse os interesses do aluno.
Esta concepção contribui para o desenvolvimento do movimento escola novista no Brasil.

ANÁLISE DAS DISCUSSÕES QUE
PERMEIAM NO MEIO ACADÊMICO
Retomando ao nosso ponto de partida,
ou seja, ao nosso questionamento em relação
ao problema de pesquisa “como a avaliação
da aprendizagem, poderá e acordo com os
alunos com necessidades educacionais especiais que se encontram em processo de
inclusão em classes regulares do ensino fundamental? ”
Para respondê-la iremos analisar dissertações que tratam de práticas avaliativas dos
professores voltadas aos alunos com necessidades educativas especiais, inseridos na
escola regular no ensino.
Como podemos verificar ao longo da
nossa pesquisa bibliográfica, a mediação
pedagógica favorece a formação da capacidade cognitiva, transformando, desenvolvendo e construindo o processo psicológico e
emocional das crianças, levando-a ao pleno
desenvolvimento.
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Dessa forma a escola tem um papel importante para que essa educação inclusiva
seja de fato possível, assim é preciso entendê-la como um direito de todos, onde não basta
incluir, é necessário oferecer uma educação
que respeite, construa, forma e desenvolva o
aluno para transformar a sociedade, abrindo-lhes os olhos a respeito da diversidade.
A legislação vigente garante às pessoas com deficiência, serem incluídas preferencialmente na rede regular de ensino, porém
sem os suportes físicos, psicológicos, sociais
e instrumentais.
Embora previstas em leis, as escolas
em geral, não têm condições ideais, tanto físico e pedagógicos, para proporcionar uma
educação inclusiva de qualidade.
A mudanças passam pela atenção especial ao professor e sua formação, sendo
necessária investir na formação dos professores, porém, uma mudança qualitativa positiva
dependente, principalmente, de seu desenvolvimento e transformação.
A formação dos professores é importante para atender essa clientela. O professor sozinho não consegue realizar um trabalho completo, é necessário um trabalho em equipe,
contando com especialistas de outras áreas
para o planejamento, diagnóstico e assessoramento ao professor e ao aluno.

O aluno dever ter liberdade para falar,
tirar dúvidas, propor, levantar hipóteses, com
um clima de diálogo e troca, aberto e constante, sem medo de errar, mas sempre ressaltando o progresso, os acertos, a alegria
de aprender a aprender, que leva o aluno à
autonomia intelectual.
Faz-se necessário avaliar a aprendizagem do aluno pelo seu percurso no decorrer
do curso, levar em conta o que ele é capas
de fazer para ultrapassar suas dificuldades,
construir dessa forma os conhecimentos.
Sendo assim, a avaliação tem uma função
diagnóstica permitindo ao professor e ao
aluno detectar os pontos fracos, ajudando o
aluno a aprender e orientar o professor no
planejamento se duas intervenções.
Ao olhar para cada aluno como único, diferentes dos demais, devemos permitir crescer, aprender e desenvolver, para que
aconteça sucesso nas propostas de inclusão,
adequando o processo escolar à diversidade, proporcionando adaptações curriculares
necessárias, sendo flexível no planejamento,
nos objetivos, nas atividades e na forma de
avaliar.

Quanto ao professor, é importante que
este seja capaz de conhecer as características do seu grupo de aluno e o contexto social
ao qual fazem parte, tanto quanto ser capas
de definir com clareza os objetivos de ensino
e da avaliação propostas, escolher estratégias adequadas na intervenção pedagógica,
saber perguntar e escutar o aluno.
A avaliação deve ser global e diagnóstica, possibilitando traçar objetivos claros,
possíveis e o modo de lutar para alcança-los
tratando cada aluno como ele é, de acordo
com suas potencialidades e diferenças.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao fazer o resgate histórico da deficiência no âmbito escolar, pude reconhecer que a
legislação vem contribuindo para o debate acerca das mudanças necessárias para incluir
os alunos com necessidades educativas especiais nas escolas regulares de ensino, porém,
precisamos levar em conta que para haver essa mudança, será necessidade a quebra da
hegemonia imposta pela sociedade e começar a identificar diferentes modos de leitura da
realidade, de produção do conhecimento, da prática de ensino e aprendizagem, resinificando
assim as diferenças individuais.
Segundo Carvalho (2006), vivemos numa cultura que prediz com a ideia de que a deficiência é um problema exclusivamente biológico e médico, onde o déficit intelectual é visto como
uma anomalia orgânica, estática e irreversível. Não se busca mais uma solução genérica, mas
sim a experimentação de diversas estratégias no processo educativo e de desenvolvimento,
abrindo portas para o processo de inclusão na sociedade.
Se considerarmos que o processo de desenvolvimento e de aprendizagem do homem
é concebido através da dimensão sócio histórica do funcionamento psicológico e com a
interação social e cultural poderemos dizer segundo Oliveira (1995), que a aprendizagem
não é fruto apenas de uma interação entre indivíduo e o meio, mas um processo que inclui
relações entre os indivíduos que envolvem tanto quem aprende quanto quem ensina e quem
pode ser tanto um professor, como também pode ser representadas por objetos, organização
do ambiente, situações e na própria linguagem: os signos, pois é através dela que podemos
interpretar, conferir sentido e significar a nosso existência.
A proposição da avaliação como prática de inclusão segundo Vasconcellos (2004), torna-se urgente no sistema educacional brasileiro, tendo em vista sua longa história no sentido
contrário, ou seja, através da negação que somos diferentes, portanto aprendemos de forma
diferente. Assim tomamos ciência que esta exclusão no interior da escola não se dá apenas
para avaliação e sim pelo currículo como um todo (objetivos, conteúdos, metodologias, formas
de relacionamento, etc.), que não se flexibiliza para atender as necessidades dos alunos que
apresentam dificuldades no aprendizado, independente se são deficientes ou não.
Observei que desde quando a escola se universalizou para atender a demandas das
classes sociais populares, tendo início no final do século XVIII, a escola já assume uma forma
de organização que traz embutida a lógica seletiva. Segundo Vasconcellos (2004), se a escola
fosse concebida realmente como espaço de formação da pessoa, respeitando suas diferenças
e ritmos de aprendizado, ele teria uma outra configuração. Ao invés da escola ser organizada
para garantir a aprendizagem de todos, desde o começo o que impera é a concepção de que
alguns aprendem e outros não; a escola é, obviamente, para “os que aprendem”, na própria
concepção da escola, percebemos que durante muito tempo e até os dias de hoje ela está
estruturada não para o compromisso com a aprendizagem, mas para transmitir o conteúdo
e medir a retenção pelo anulo. Se desde o começo a escola tivesse organizado para produzir aprendizagem, e não seleção, não seria necessário discutir modificações para se tornar
inclusiva.
Dessa forma, de acordo com Vasconcellos (2004), o grande nó da avaliação escolar
está, nesta lógica classificatória e excludente. É claro que existem outros problemas na avaliação, seja em termos de conteúdo, forma e relação. De muito pouco adianta mexer nestes
outros aspectos se sua intencionalidade não for alterada.
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A avaliação remete necessariamente à discussão de valores, de visão de mundo. Pela
análise histórica da avaliação da aprendizagem, cremos ter ficado claro a dicotomia existente.
De um lado, uma concepção autoritária, excludente, mas com longa tradição, e por outro, a
concepção crítica, de caráter democrático, emancipador.
A avaliação passa a se construir numa atividade de acompanhamento e transformação
do processo de ensino aprendizagem, através da observação, análise, registro, reflexão sobre
o que foi observado e registrado, comunicação dos resultados e tomada de decisão para
atingir os objetivos que ainda não foram alcançados.
Através da análise sobre as discussões acadêmicas, é unânime que existe uma necessidade urgente de reorganizar a mediação pedagógica, entre o saber e o fazer escolar, para
que se fato, favoreça a formação da capacidade cognitiva, transformando, desenvolvendo e
construindo o processo psicológico e emocional dos alunos, levando-o ao seu pleno desenvolvimento.
Desenvolver novas formas de elaborar e efetivar o fazer docente torna-se um imperativo
do trabalho pedagógico dos professores. Descobrir quem são os alunos, o que sabem sobre
os conteúdos curriculares, como aprendem e o que é necessário para contribuir na construção
de sua cidadania são os desafios centrais para o educador organizar e materializar a suas
práxis docentes. Neste cenário em que a forma de planejar o fazer docente precisa ser diversificado, para não ser indiferente aos diferentes percursos de aprendizagem dos educandos. A
maneira de avaliar também precisa ser repensada, portanto, o conceito de avaliação necessita
que seja revisado, para que se produzam novas práticas avaliativas mais condizentes com o
Paradigma da Inclusão.
Dessa forma a escola em um papel importante para que essa educação inclusiva seja
de fato possível, é preciso entender a educação como um direito de todos, onde não basta
incluir, é necessário oferecer uma educação que respeite, construa, forma e desenvolva o
aluno para transformar a sociedade, abrindo-lhes os olhos para o respeito à diversidade.
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A UTILIZAÇÃO DA REALIDADE VIRTUAL E AUMENTADA NO
ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA
RESUMO: Os professores devem buscar novas estratégias de ensino que valorizem um ensino
ativo, crítico e colaborativo. À vista disso, através de revisão, o trabalho investiga o trabalho de
seis autores, Santos et al. (2019), Faria et al. (2011), Barbosa et al. (2019), Reis (2019), Sousa
et al. (2021) e Pereira e Sousa (2017), em suas experiências com o uso de tecnologias de
Realidade Virtual (RV) e Realidade Aumentada (RA) na disciplina de ciências. Notou-se que tais
tecnologias tornam a aula mais dinâmica e produtiva, facilitando a construção do conhecimento
pelos discentes.

Palavras-chave: Realidade Virtual; Realidade Aumentada; Ensino de Ciências; Biologia; Tecnologias
de Ensino.
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INTRODUÇÃO

A

visão tradicional de ensino que o professor detém todo o conhecimento e cabe a
ele transmiti-lo ao aluno foi rompida, principalmente pelo crescente desinteresse
dos alunos aos conteúdos científicos, posto isto, o aluno deve ser o centro do
processo de ensino aprendizagem e ativo na busca pelo seu próprio conhecimento. Reiterando a necessidade de os estudantes não serem receptores passivos dos conteúdos que lhes
eram aprendidos.
Perante o exposto, fica notória a necessidade pela busca de novos recursos didáticos e
novas metodologias de ensino na educação do século XXI, isso ficou ainda mais evidente nos
tempos recentes que foram impactados pela pandemia provocada pelo vírus Sars-Cov 2, onde
a utilização de recursos tecnológicos foram fundamentais para aproximar as pessoas, manter
vínculos e dar continuidade aos processos de aprendizagem (LOUREIRO; LOPES, 2021).
Dessa forma, o presente trabalho investiga como duas tecnologias inovadores e relativamente incipientes, a realidade virtual (RV) e a realidade aumentada (RA), permitem um
melhor aproveitamento e ensinamento do conteúdo de ciências de maneira ativa e significativa
pelos educandos.
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EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS
Há muitos anos as escolas praticam
um ensino verticalizado e autoritário, ou seja,
colocam o professor como detentor único e
exclusivo do conhecimento, isso torna a utilização de recursos tecnológicos em segundo plano, impedindo avanços educacionais
e freando o desenvolvimento e interesse dos
alunos, principalmente por conteúdos como a
Biologia que muitas vezes pode ser abstrato e
de difícil compreensão (FERREIRA; MACEDO,
2012; OLIVEIRA, 2017).
Precisamos reformular nossa maneira
de pensar a educação através de novas formas de ensinar, de maneira que o ensino se
torne significativo e sólido ao educando. Um
modo para alcançarmos uma mudança são
as metodologias ativas, que colocam o aluno
como protagonista do seu próprio aprendizado (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2018).
De acordo com Paulo Freire, em seu
livro Pedagogia da Autonomia (1996), o professor deve ser responsável por repensar as
suas práticas pedagógicas e assumir que é
um mediador do conhecimento, assumindo
que o aluno está envolvido na construção de
seu conhecimento.
Os modos de ensinar devem fugir do
método tradicional de ensino, evitando
ensinar ciências com apenas ‘giz e um
quadro negro’. É preciso abordar outros
métodos de ensino, utilizando filmes, experimentações, aulas práticas, teatro e/
ou outros. O professor deve trabalhar com
criatividade, transformando seu material e
seus métodos em propostas inovadoras
de ensino (PEREIRA, 1996 apud CARVALHO; SILVA, 2014).

A tecnologia se torna uma aliada do
processo para construção do conhecimento,
a exemplo dos smartphones, muitas vezes
proibidos nas escola e que estão no cotidiano da maior parte dos educandos, podem
ser potenciais instrumentos de aprendizagem,
não apenas um objeto de distração (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2018).
Dessa forma, os professores precisam
buscar e propor práticas considerando e valorizando o trabalho coletivo que explorem o
uso das tecnologias aliadas às metodologias
ativas de maneira que permita ao estudante
alcançar níveis mais elevados de conhecimento e habilidades sociais.
Para tanto, o processo de formação de
professores deve ser estruturado oferecendo espaços inovadores e significativos para
que os docentes repensem e reflitam sobre
suas práticas, aproximando-os das demandas
tecnológicas atuais. De modo que os professores desenvolvam uma maior competência
pedagógica e para auxiliar os estudantes na
construção dos saberes (NASCIMENTO et al.,
2010)

ENSINO DE CIÊNCIAS E OBJETOS DE
APRENDIZAGEM
O ensino de ciências e biologia deve
ser compreendido a partir da construção das
representações de percepção da realidade
macroscópica, microscópica e simbólica da
natureza, que podem ser abstratos e intangíveis devido à incapacidade dos alunos conseguirem visualizar no plano reto estruturas
tridimensionais e dinâmicas (FERREIRA; MACEDO, 2012; OLIVEIRA, 2017; SANTOS et
al, 2019).
Como exemplo, possuímos o conteúdo
de biologia celular, que é tido historicamente
como de difícil assimilação, mesmo possuindo grande número de imagens e vídeos disponíveis (REIS, 2019).
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A fim de tornar o ensino de ciências
mais palpável e concreto, os professores
podem utilizar de objetos de aprendizagem
(OAs), segundo Oliveira (2017), objetos de
aprendizagem podem ser definidos como: “O
objeto de aprendizagem é qualquer recurso
digital que possa ser reutilizado no processo para assistir à aprendizagem animações/
simulações, áudios, experimentos práticos,
hipertextos, imagens, mapas, softwares educacionais e vídeos”.

Podemos definir RA como uma combinação de cenas do mundo real com informações virtuais, traz a sensação de que objetos
reais e animados coexistem no espaço, um
sistema de realidade aumentada deve ter três
propriedades: combinar objetos reais e virtuais no ambiente real; ser interativo em tempo
real e alinhar objetos reais e virtuais uns com
os outros, colocando-os no mesmo plano
(FERREIRA e MACEDO, 2012; BARBOSA et
al. 2019; SOUSA et al. 2021).

Os objetos de aprendizagem tornam o
ensino mais imersivo, interativo e significativo,
colocando o aluno em uma posição mais centralizada no processo de construção de conhecimento. Contanto, é indubitável que o professor inclua a linguagem digital no cotidiano de
suas aulas e busque aprofundar seus conhecimentos relacionados à tecnologias interativas
e alternativas (SANTOS et al, 2019).

Em oposição a RA, a RV exibe uma realidade inexistente, trazendo o efeito de um
mundo tridimensional interativo com condições de sentir-se nele (FERREIRA e MACEDO, 2012; BARBOSA et al. 2019; SOUSA et
al. 2021). A sensação de realidade na RV
é atingida por meio de sete características
básicas (MARTINS, 2000 apud REIS, 2019):

REALIDADE VIRTUAL E AUMENTADA
A realidade virtual (RV junto a realidade aumentada (RA), podem ser consideradas
potenciais e inovadoras tecnologias que possibilitam, através de três princípios, a imersão,
interação e o envolvimento dos aluno, a realização de experiências e a descoberta de lugares que são ideais para múltiplas situações
de pesquisa e aprendizagem. Assim sendo, o
ensino de ciências pode obter muitas vantagens com o uso de tais tecnologias (BRAGA,
2001; SANTOS et al, 2019).
Braga (2001), elenca uma série de benefícios em relação ao uso da Realidade Virtual na
educação, como uma maior motivação dos estudantes; maior capacidade de ilustração; permite
uma análise de muito perto ou de muito longe;
permite que a inclusão de pessoas com deficiência; dá oportunidades para experiências; permite que o aprendiz desenvolva o trabalho no seu
próprio ritmo; não restringe o prosseguimento de
experiências ao período da aula regular; permite
que haja interação, e desta forma estimula a participação ativa do estudante.

• Sintético: o ambiente é gerado em
tempo real e modifica-se conforme
a interatividade do usuário, ou seja,
não é uma gravação multimídia que
sempre se repete.
• Tridimensional: é necessário que o
ambiente cause no usuário a percepção de um ambiente 3D, no qual
possa se movimentar e perceber as
relações dos seus movimentos com
as dimensões de largura, altura e
comprimento do espaço em que
está interagindo.
• Multissensorial: o ambiente deve ser
representado por mais de uma modalidade sensorial (sentido visual,
sonoro, espacial, dentre outros).
• Interativo: o usuário pode modificar o ambiente virtual em tempo
real, pois este reage às ações do
usuário, por meio de dispositivos
de entrada, como os sensores que
são acoplados nas luvas ou botas.
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• Realístico: a representação do ambiente virtual e dos objetos reais
deve ser precisa.
• Imersivo: é preciso que haja uma
imersão do usuário no ambiente
virtual, essa característica é normalmente obtida pelo uso de dispositivos multissensoriais (capacete,
óculos, luvas, controles etc.) que
capturam os movimentos comportamentais e reagem a eles. Isso permite a sensação de presença dentro
do ambiente.
• Com presença: um sentido subjetivo
que dá ao usuário a sensação de
estar fisicamente dentro do ambiente
virtual.

ANÁLISE DOS RESULTADOS
Santos et al. (2019), através de um relato de experiência sobre o uso de RV em
uma escola no município de Vitória de Santo
Antão – PE, na disciplina de biologia, onde foram explorados conceitos de biologia celular,
anatomia e fontes de energia, pode-se observar que os alunos se engajaram nas práticas,
trazendo à tona muita curiosidade e eficácia
no processo de ensino aprendizagem.
Figura 1: Aluna utilizando e explorando
o aplicativo e o vídeo sobre anatomia e funcionamento do coração em 360º

Antigamente as interações de RA e RV
se restringiam aos computadores, hoje com o
avanço dos smartphones e das suas aplicações, mostram que os smartphones são uma
alternativa inovadora comparado aos sistemas tradicionais (PINTO e CENTENO, 2012).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Foram realizados levantamentos de artigos sobre o ensino de Ciências Biológicas
com propostas sobre o uso de Realidade Virtual e Realidade Aumentada, publicados entre
2010 e 2021 e em consultadas em plataformas digitais, as plataformas foram: Scholar
Google, Scielo e SNEnBio.
Foram analisados os trabalhos de Santos et al. (2019), Faria et al. (2011), Barbosa et al. (2019), Sousa et al. (2021) e Reis
(2019) que abordam relatos de experiência
sobre o uso da RA e RV no ensino de ciências
e biologia.
Nos conteúdos abordados foram encontrados os assuntos: biologia celular, anatomia,
fontes de energia, microscopia, histologia, sistemas solares, museus e zoológicos.

Fonte: Santos et al. 2019
Em seus estudos, Faria et al. (2011),
descreve a criação e utilização do Microscópio Simulado em Realidade Virtual Aumentada (MiRA), desenvolvido para o curso de
Especialização em Tecnologias Aplicadas ao
Ensino de Biologia (ETAEB), consiste em um
software de realidade virtual aumentada que
transpõe para a tecnologia virtual a experiência de manuseio de um microscópio real,
permitindo ao usuário conhecer o aparelho e
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realizar a leitura de lâminas células e tecidos
do banco de dados do programa e analisá-las
como se estivessem diante de um microscópio real. A pesquisa constatou que os alunos
apresentaram maior motivação, interesse e
tiveram maior aprendizagem. Além disso, tal
tecnologia pode ser utilizada em uma perspectiva de Educação a Distância (EaD), possibilitando o uso em diferentes localidades e
em diferentes momentos, democratizando o
acesso à educação.
Figura 2: Tela de apresentação do Mira
e o microscópio virtual

Fonte: Faria et al. 2011
Analisando o uso do aplicativo de RA
intitulado “Sistema Solar RA”, por alunos com
Necessidades Educativas Especiais - NEEs
com idade entre 7 e 17 anos, do ensino fundamental I e II, que realizam o AEE na Unidade Escolar Roseana Sarney, Sousa et al.
(2021), relatou que alunos com NEEs que
fazem o uso de tais tecnologias têm a chance
de ampliar suas potencialidades e habilidades, tornando-se progressivamente mais autônomos e reduzindo assim a exclusão social
tão vivenciada ainda nas escolas, além de
tornar as aulas mais dinâmicas e atrativas,
despertar a curiosidade dos educandos. O
estudo ainda citou um interesse dos pais pela
tecnologia, reiterando a importância da família
no processo pedagógico.

Figura 3: Interface do aplicativo Sistema
Solar RA.

Fonte: Sousa et al. 2021
Com o intuito de tornar a tecnologia de
RV mais acessível, a google criou o Cardboard Glasses, óculos de RV feito de papelão
que pode ser utilizado encaixado no celular
para uso em aplicativos de experiências tridimensionais e 360º, permitindo o acesso
a museus, zoológicos e demais locais pelo
mundo (BARBOSA et al., 2019).
Figura 4: Modelo do Cardboad Glasses

Fonte: Wikipédia, 2015 Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Google-Cardboard.jpg
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Produzindo seus próprios Cardboad
Glasses com materiais reutilizáveis,, BARBOSA et al. (2019), acompanhou durante 2
meses alunos do 9º ano na disciplina de ciências, no município de Labrea - AM, com
isso, constatou um maior interesse por parte
dos professores e os alunos mais envolvidos
e motivados a desenvolverem seus conhecimentos na disciplina.

Figura 6: Menu principal do simulador
em ambiente de RV

Figura 5: Alunos utilizando o Carboard
Glasses
Fonte: Reis, 2019
Figura 7: Modelo de Difusão Simples
Facilitada no simulador em ambiente de RV

Fonte: Barbosa et al. 2019
A fim de desenvolver um método que
aprimore a compreensão da célula e de seus
componentes básicos, devido a dificuldade
de docentes e discentes em definir e visualizar termos mais complexos da biologia celular, Reis (2019), desenvolveu um software de
RV da membrana plasmática, para ser aplicado em alunos de graduação em Ciências
Biológicas e Biomedicina, sendo trinta e cinco
discentes do curso de Ciências Biológicas/
Licenciatura do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), trinta e
cinco discentes do curso de Ciências Biológicas/Licenciatura da Universidade Federal do
Pará (UFPA), vinte e dois alunos do curso de
Biomedicina da Universidade do Estado do
Pará (UEPA).

Fonte: Reis, 2019
Através de suas experimentações, Reis
(2019), testemunhou um envolvimento intenso dos alunos, o entusiasmo foi tanto que certos alunos [...] “comentavam que a vontade
era de permanecer naquele ambiente ao qual
estava inserido, pois estava muito divertido
estudar daquela forma”. Entre outros pontos
positivos destacam-se: facilidade no uso, não
necessitando conhecimentos prévios da tecnologia e maior engajamento nas aulas. Professores também foram questionados sobre o
uso e consentiram que é mais fácil o ensino
do conteúdo com a referida tecnologia, sugerindo simuladores em outros conteúdos.
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Figura 8: Alunos explorando o ambiente
virtual

Figura 9: Menu inicial e Interface do
jogo nível 1 - Poríferos

Fonte: Pereira e Sousa, 2017

Fonte: Reis, 2019
Pereira e Sousa (2017), associando a
RV a gamificação, que corresponde a elementos de jogos em diferentes contextos, no caso
em situações de aprendizagem, desenvolveu
um jogo intitulado “Biologia Divertida”, com o
foco de abordar conhecimentos de biologia
no ensino fundamental e médio relacionados
à zoologia.
Ao iniciar o usuário tem a opção de escolher qual dos níveis irá jogar, que são os
quatro primeiros filos do reino animal: poríferos, cnidários, platelmintos e nematelmintos.
Ao selecionar o nível, o estudante passará
por diferentes ambientes interativos. Enquanto joga, o aluno deverá responder questões
pré-estabelecidas pelo professor que estará
mediando o uso da tecnologia. Por fim, para
passar de nível o aluno deverá cumprir com
os objetivos do jogo e responder a uma pergunta final (PEREIRA e SOUSA, 2017).

Figura 10: Perguntas elaboradas pelo
professor.

Fonte: Pereira e Sousa, 2017
Em um total de 13 entrevistas, 70% dos
alunos que avaliaram disseram que o jogo
era ótimo/bom para aprender nas enquetes,
apresentando-se como uma ferramenta que
além de permitir a diversão dos alunos pode
ser utilizada como ferramenta de estudo (PEREIRA e SOUSA, 2017).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar de ainda pouco utilizada na realidade da educação brasileira, nos estudos observados, a Realidade Virtual e a Realidade Aumentada demonstraram-se importantes para
docentes e discentes por tornar a aula mais dinâmica, produtiva e estimuladora, facilitando a
transmissão do conteúdo e promovendo o aumento de sua assimilação, consequentemente
favorecendo a construção do conhecimento tanto para alunos deficientes como para normativos, evidenciando uma importante alternativa para promover a inclusão no âmbito escolar.
Destaca-se que RA e RV podem estar associadas a jogos, introduzindo questões de gamificação na aprendizagem, podendo impulsionar seus benefícios, tornando o ensino ainda mais
envolvente e inovador.
Se faz necessário incentivos para publicação de novos estudos nas diversas áreas da
ciências e biologia, visto que a maior parte das publicações se concentra no conteúdo de
biologia celular. Ademais, sugere-se incentivar a implementação de tais tecnologias nas escolas e universidades e capacitar professores para seu domínio e uso.
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A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: O presente artigo tem como finalidade apresentar a importância do lúdico na educação
infantil, visando o desenvolvimento integral da criança (social, motor, emocional e cognitivo), bem
como a importância do educador na construção e organização dos espaços, planejamento e da
interação aluno-professor e aluno-aluno que devem ser pensados, trabalhando para desenvolver
aprendizagens e habilidades de forma criativa, explorando a imaginação, criatividade, vivências e
descobertas das crianças. Tendo em vista, a ênfase nos recursos pedagógicos, jogos, brincadeiras,
brinquedos e espaços que proporcionam aprendizagens e momentos significativos, uma vez
sendo o brincar uma grande influência para a aprendizagem e infância das crianças. Dentro desse
contexto, trata-se de demonstrar as possibilidades do brincar para as aprendizagens, permitindo
reflexão sobre a praticada pedagógica, espaços educacionais e formações.

Palavras-chave: Lúdico; Educação infantil; Desenvolvimento; Aprendizagens.
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INTRODUÇÃO

B

rincar possibilita as crianças diversas e variadas possibilidades de ação, compreensão,
interpretação e criação. No brincar, as coisas podem se tornar outras coisas, o mundo
pode virar de ponta-cabeça. Isso permite as crianças se descolar da realidade imediata e
viaja por outros tempos e lugares, cria ações e interações, ser muitos e outros: leão, cavalo, fada,
princesa, guerreira, bruxa, super-herói, mãe, pai, bebê, médico, professor (Currículo da Cidade de
São Paulo – Educação infantil, 2019).

Quando a criança brinca, ela se desenvolve, pensa e cria, pois são situações em que
podem se expressam explorando diferentes sentimentos, descobertas e vivências, além de
proporcionar momentos prazerosos. O lúdico permite que a criança desenvolva a sua própria
visão do mundo que o cerca, através de suas experiências e descobertas, sendo essencial
aliado no processo de aprendizagem, pois desperta o interesse, aguça a imaginação e a
criatividade.
Através dos jogos, brincadeiras, brinquedos e espaços são desenvolvidos e exploradas
diversas aprendizagens, como a criação de regras, combinados, modos e maneiras de brincar,
interpretações de papéis permitindo compreender o lugar, os sentimentos e o pensamento do
outro e de si mesmo, o desenvolvimento das negociações, concessões, resolução de conflitos,
expressão dos seus sentimentos, pensamento crítico, compreensão do mundo adulto. Todos
fatores, permitem o desenvolvimento de uma criança crítica, da construção do conhecimento
e aprendizagem de forma significativa, pensamento e linguagem: “A importância do jogo, do
brincar, está nas possibilidades de aproximar a criança do conhecimento científico, levando-a
a vivenciar situações de solução de problemas que a aproximem daquelas que o homem
enfrenta ou enfrentou’’ (MOURA, 1971).
O brincar faz parte da vida infantil e exerce imprescindível papel no desenvolvimento das
crianças. Diante desse contexto, se faz necessário a reflexão sobre a utilização e exploração do
lúdicos nas escolas como importante recurso pedagógico visando o desenvolvimento integral
da criança, trabalhando a autonomia, identidade e interações e garantindo uma infância feliz,
assim como a Declaração Universal dos Direitos das Crianças (1959) prevê em seu princípio
7: “[...] A criança deve desfrutar plenamente de jogos e brincadeiras. Os quais deverão estar
dirigidos para educação, sociedade, e as autoridades públicas se esforçarão para promover
o exercício desse direito”.
O professor, com seu importante papel, deve proporcionar as crianças, espaços, momentos e oportunidades pensadas em seu bem-estar, desenvolvimento de suas habilidades,
capacidades e descobertas, utilizando dos jogos e brincadeiras com recurso para a aprendizagem.
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O DIREITO E IMPORTÂNCIA DO
BRINCAR NA INFÂNCIA PARA O
DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS
A infância é a principal etapa da vida
de uma individuo, nessa etapa construímos
conhecimentos, momentos, experiências e valores que serão levados para toda a vida e a
criança como uma pessoa de direito, sendo
assim, deve ser proporcionada oportunidades
e espaços para exercer plenamente os seus
direitos e deveres, sendo asseguradas e reconhecidas como um sujeito com necessidades
individuas que devem ser garantidas em seu
processo de vida e de aprendizagem.
Existem diversos documentos que descrevem os direitos e deveres das crianças e
o BRINCAR é um de seus importantes direitos que deve ser respeitado e assegurado
por lei, sendo garantido e presente em todos
os locais de vivências: “O direito à liberdade
compreende os aspectos dentre eles: brincar,
praticar esportes e divertir-se” (ECA, art. 16,
IV, BRASIL, 1991).
O brincar é uma atividade humana e
a crianças que brincam se desenvolvem. Os
estudos e pesquisas compravam que através do brincar as crianças se desenvolvem
e aprendem, se fazendo imprescindível a necessidade de espaços, ambientes, momento e objetos que estimulem a aprendizagem,
criatividade, imaginação, relações e trocas
durante o ato de brincar.
Durante o brincar, a criança explora o
conhecimento sobre si, sobre o outro e experimenta o mundo em que vive, criando, se movimentando, se desafiando, construindo novos
significados e transformações, sendo a protagonista de suas experiências e descobertas:
As atividades lúdicas possibilitam o desenvolvimento integral da criança, já que
através dessas atividades a criança se desenvolve afetivamente, convive socialmente e opera mentalmente. O brincar é uma
necessidade básica assim como a nutri-

ção, a saúde, a habitação e a educação,
brincar ajuda a criança no seu desenvolvimento físico, afetivo, intelectual e social,
pois, através das atividades lúdicas, a
criança forma conceitos, relaciona ideias,
estabelece relações lógicas, desenvolve
a expressão oral e corporal, reforça habilidades sociais, reduz a agressividade,
integrasse na sociedade e constrói-se seu
próprio conhecimento (SANTOS, 1997).

O brincar não é puramente um ato livre,
se significado e espontâneo para as crianças,
como muito escutamos por aí ‘’Elas só vão
para a escola brincar’’, ‘’Passam o dia brincando e não aprendem nada’’. As brincadeiras desenvolvem capacidades e habilidades
importantes em diversas esferas, afetividade,
motricidade, socialização, criatividade e cognitivas. Como afirma Ferland (2006, p.6) ‘’ao
brincar, a criança progride em diferentes esferas do seu desenvolvimento’’.
É por isso que as brincadeiras e jogos
devem estar prescindivelmente presentes nos
planejamentos, espaços e métodos pedagógicos e por todo a infância.
As crianças precisam ter oportunidades
de brincar de diferentes formas e maneiras,
sendo sozinhas, com outras crianças, com
adultos, em diversos espaços, aprendendo a
se relacionar com o outro, com si próprio e
com o mundo, construindo trocas e interações.
Vygotsky (1991) ressalta que ‘’A brincadeira
cria as zonas de desenvolvimento proximal e
que estas proporcionam saltos qualitativos no
desenvolvimento e na aprendizagem infantil’’.
Durante as brincadeiras, as crianças
criam possibilidades, transformam e constroem, criando um papel ativo, se relacionando
com os objetos transformando em novas possibilidades e simbolizando novos significados:
“Quando brinca, a criança prepara-se para a
vida, pois é através de sua atividade lúdica
que ela vai tendo contato com o mundo físico
e social, bem como vai compreendendo como
são e como funcionam’’ (ZANLUCHI, 2005).
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As possibilidades de brincadeiras são
vastas e amplas, deve ser oportunizado jogos,
brincadeiras de faz de conta que explorem o
raciocínio simbólico, brinquedos que possibilitem o desenvolvimento das capacidades
motoras e criativas, jogos de regras que explorem o pensando crítico e o protagonismo
ativo na tomada de decisões e resolução de
conflitos, brincadeiras tradicionais que trabalham a cultura e o meio social que a criança
está inserida,
Pela brincadeira a criança aprende a
se movimentar, falar e desenvolver estratégias para solucionar problemas. A
brincadeira tem papel preponderante na
perspectiva de uma atividade exploratória,
ao favorecer a conduta divergente, a busca de alternativas não usais, integrando
pensamento intuitivo. Brincadeiras com o
auxílio do adulto, em situações estruturadas, mas que permitam a ação motivada
e iniciada pelo aprendiz de qualquer idade (KISHIMOTO, 2002).

São inúmeras as capacidades que são
desenvolvidas ao brincar e linguagem das
crianças é um fator primordial que é trabalhado e evoluído durante suas brincadeiras,
momentos lúdicos e crescimento. Ao brincar
a criança explora a capacidade de ouvir, falar, observar, imitar, formar e compreender os
símbolos. É a primeira linguagem desenvolvida pela criança.
As brincadeiras do faz de conta exploram e influenciam a evolução da linguagem,
pois propõem a capacidade de transformar
os seus sentimentos, pensamentos, imitações
e observações do mundo adulto e de suas
vivências em palavras e símbolos,
Pela brincadeira a criança aprende a se
movimentar, falar e desenvolver estratégias para solucionar problemas. A brincadeira tem papel preponderante na perspectiva de uma atividade exploratória, ao
favorecer a conduta divergente, a busca
de alternativas não usuais, integrando
pensamento intuitivo. Brincadeiras com o
auxílio do adulto, em situações estrutura-

das, mas que permitam a ação motivada
e iniciada pelo aprendiz de qualquer idade (KISHIMOTO, 2002, p.151).

E para que o desenvolvimento tanto da
linguagem, quanto de todas as esferas integrais que são exploradas no ato de brincar
sejam significativas, se faz necessário que
os espaços, sejam eles escolares, familiares
e sociais em que a criança esteja inserida,
proporcionem oportunidades para que se expressem, brinquem, relacionem, aprendam e
se desenvolvam. A criança se interessa pelo
que aguça a sua imaginação e criatividade,
contendo significado para ela: “A criança brinca daquilo que vive; extrai sua imaginação
lúdica de seu dia-a-dia’’ (ZANLUCHI, 2005).

ESPAÇOS E PLANEJAMENTO PARA O
BRINCAR SIGNIFICATIVO
Como já dito anteriormente, para que as
crianças possam brincar e se desenvolver, se
faz necessário propostas, ambientes, espaços
e planejamento adequados e significativos para
que os momentos e atividades sejam prazerosos e construtivos para o ensino-aprendizagem.
As brincadeiras não podem ser algo
solto e sem significado, devem ser pensados
para a construção do desenvolvimento da
criança e o seu bem-estar, até as brincadeiras
ditas ‘’livres’’, tem de ter um olhar aguçado e
observador dos professores, uma vez sendo
uma importante ferramenta de registros e documentos para replanejamento e observação
da evolução das crianças de forma integral,
pois nas brincadeiras podemos observar as
interações, linguagem, expressões, dificuldades, evoluções e necessidades das crianças,
A atividade lúdica, o jogo, o brinquedo,
as brincadeiras precisam ser melhoradas
e compreendidas e encontra maior espaço para ser entendido com educação.
Na medida em que os professores compreendem toda sua capacidade potencial
de contribuir no desenvolvimento infantil,
grandes mudanças irão acontecer na educação e nos sujeitos que estão inseridos
nesse processo (GÓES, 2008).
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Quando citamos espaços e ambientes,
não nos restringimos as brinquedotecas, parques e espaços estruturados com brinquedos.
Estamos relacionando aos diversos espaços
e ambientes frequentados pelas crianças, que
proporcionem a aprendizagem de forma lúdica e significativa, espaços que agucem o
interesse das crianças, que permitam a observação, construção e transformação.
Os espaços e as propostas devem proporcionar novas experiências e interações.
Há diversos projetos de salas com diferentes espaços para que as crianças possam
agir com autonomia e interação nas brincadeiras, criando meios que o simbólico esteja
sempre presente.
A disposição da sala com espaços diversificados promove uma aprendizagem significativa e liberdade de escolha, construindo
um pensamento crítico e aberto as expressões de ideias e opiniões. Vários universos
em um único ambiente, permitindo novas descobertas e experiências memoráveis,
É no espaço físico que a criança consegue estabelecer relações entre o mundo e
as pessoas, transformando-o em um pano
de fundo no qual se inserem emoções.
Essa qualificação do espaço físico é que
o transforma em um ambiente. [...] nessa
dimensão o espaço é entendido como
algo conjugado ao ambiente e vice-versa. Todavia é importante esclarecer que
essa relação não se constitui de forma
linear. Assim sendo, em um mesmo espaço podemos ter ambientes diferentes,
pois a semelhança entre eles não significa
que sejam iguais. Eles se definem com
a relação que as pessoas constroem entre elas e o espaço organizado (HORN:
2004, p. 28).

Não esquecendo de dentro desses espaços devem contém objetos para ser transformados e ressignificados, permitindo que o
faz de conta e o simbólico esteja presente e
que as próprias criações e autorias das crianças façam parte do ambiente,
As crianças constroem o conhecimento
a partir das interações que estabelecem
com as outras pessoas e com o meio
em que vivem. O conhecimento não se
constitui em cópia da realidade, mas sim,
fruto de um intenso trabalho de criação,
significação e ressignificação (Referencial
Curricular Nacional para a Educação Infantil, BRASIL,1998, p. 21-22).

Os espaços físicos devem ser indispensáveis, sendo um lugar seguro, acolhedor e
feliz, que deve ser observado e pensado exclusivamente para segurança e protagonismo
das crianças, desenvolvendo suas capacidades, habilidades e promovendo o aprendizado significativo, que permite a criação, a
construção, transformação, brincadeiras e
ressignificação.
Entretanto, não basta apenas um ambiente estruturado e pensando, quando falamos em propostas lúdicas e aprendizagens
significativas na primeira infância, estamos
englobando uma série de necessidades para
ofertar a nossas crianças uma vivência desafiadora e um desenvolvimento integral.
O planejamento e as intenções dos
docentes são um ponto crucial. O professor
deve observar as individualidades, o coletivo,
as interações e as necessidades que a sua
turma expõe. Uma organização e planejamento bem pensados pelo professor, reflete sua
visão da criança, infância e promove a autonomia e criação de seus alunos.

A interação com o outro e com o meio,
a organização do espaço e o papel imprescindível do professor, promovem a humanização,
socialização e aprendizagem de forma lúdica
no processo de ensino-aprendizagem.
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A organização, criação dos espaços e
momentos lúdicos é um importante trabalho
que o professor deve exercer com excelência
e intenção, promovendo a criação de espaços e propostas para que as brincadeiras e
jogos exercem seu importante papel na vida
e desenvolvimento da criança, promovendo
diferentes formas de brincar,
Se acreditamos que a criança aprende em
interações com outras crianças, em um
meio que é eminentemente social, como
consequência, a forma como dispomos
os moveis e os objetos na sala de aula,
assim como os relacionamentos que se
estabelecem, serão fatores determinantes
no desenvolvimento infantil (HORN 2004,
p. 98).

Desta forma, o espaço transformador
é essencial, mas não isoladamente, cabe ao
professor promover e provocar as capacidades criativas de seus alunos, com proposta intrigantes e desafiadoras sendo um mediador
preparando e promovendo situações e experiências de aprendizagem e desenvolvimento.
A professora/professor, junto com as
crianças, prepara o ambiente da Educação Infantil, organiza-o a partir do que
sabe que é bom e importante para o desenvolvimento de todos e incorpora os
valores culturais das famílias em suas propostas pedagógicas, fazendo-o de modo
que as crianças possam ressignificá-lo
e transformá-lo. A criança pode e deve
propor, recriar e explorar o ambiente, modificando o que foi planejado. Acredita-se
que ambientes variados podem favorecer
diferentes tipos de interações e que o professor tem papel importante como organizador dos espaços onde ocorre o processo educacional. Tal trabalho baseia-se
na escuta, diálogo e observação das necessidades e interesses expressos pelas
crianças, transformando-as em objetivos
pedagógicos (Parâmetro de infraestrutura para instituições de educação infantil,
BRASIL: 2006, p.10).

FORMAÇÃO DOCENTE: PENSANDO,
PLANEJAMENTO E RESSIGINIFICANDO
SUAS PRÁTICAS
A importância dos educadores é algo
indiscutível, mesmo diante da desvalorizando
constante, a sua importância reflete em toda
a sociedade por desempenhar seu brilhante
papel na formação e desenvolvimento dos
seres humanos.
Na educação infantil, o professor exerce seu importante papel, promovendo os momentos de ensino-aprendizagem e o brincar
de forma exploratória e transformadora,
A atividade lúdica, o jogo, o brinquedo,
as brincadeiras precisam ser melhoradas
e compreendidas e encontra maior espaço para ser entendido com educação.
Na medida em que os professores compreendem toda sua capacidade potencial
de contribuir no desenvolvimento infantil,
grandes mudanças irão acontecer na educação e nos sujeitos que estão inseridos
nesse processo (Góes, 2008).

O professor deve pensar e repensar seu
planejamento e intenções observando as necessidades e evoluções de seus alunos, fornecendo possibilidades e oportunidades de
autonomia e escolha das crianças, fazendo
com que suas vozes e expressões sejam observadas e acolhidas.
Organizando propostas e ambientes
que possibilitem o brincar através de diferentes recursos, interações e desafios.
O professor com um articulador e provocador durante o brincar, deve estra em
constante aprendizagem e reformulação de
seus planejamentos, propostas e metodologias sobre o brincar e sua importância contribuição no desenvolvimento das crianças,
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As professoras devem planejar atividades
variadas, disponibilizando os espaços e
os materiais necessários, de forma a sugerir diferentes possibilidades de expressão, de brincadeiras, de aprendizagens,
de explorações, de conhecimentos, de
interações. A observação e a escuta são
importantes para sugerir novas atividades
a serem propostas, assim como ajustes
no planejamento e troca de experiências
na equipe (Indicadores da Qualidade na
Educação Infantil BRASIL: 2006: p. 40).

Durante as jogos e brincadeiras, além
de mediador e provocador, o professor deve
atenta-se a todas as situações, uma vendo
sendo suas observações importante registro
do desenvolvimento de seus alunos e tais informações subsidiará seus planejamentos e
replanejamentos. Nos momentos lúdicos são
observadas pelo professor, as linguagens utilizadas, os comportamentos, as criações, descobertas, trocas e interações. Conseguindo
assim capturar avanços, interesses, problemas e comportamentos.
No brincar, o professor media as relações, resolução de conflitos, observa as evoluções e dificuldades.
O professor deve aprimorar seus conhecimentos, necessidades e possibilidades. As
etapas do desenvolvimento da criança devem ser conhecidas, respeitadas e exploradas para que os momentos lúdicos, jogos e
brincadeiras desenvolvam plenamente as capacidades, habilidades e direitos da criança,
A criança deve ter todas as possibilidades
de entregar- se aos jogos e as atividades
recreativas, que devem ser orientadas
para os fins visados pela educação, à
sociedade e os poderes públicos devem
esforçar – se por favorecer o gozo deste
direito (Declaração Universal dos Direitos
da Criança, 1959).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
No presente artigo, foi utilizado uma
base bibliográfica contendo importante documentos, teorias e estudiosos que contemplam de forma significativa e transformadora
a conclusão deste.
Os documentos e pesquisadas utilizadas neste trabalho, embaçam e confirmam
sobre a importância do brincar para o desenvolvimento infantil em sua integralidade
(social, afetiva, cognitiva e motora). Reconhecendo o imprescindível direito de brincar das
crianças e sua influencia no desenvolvimento
através de jogos e brincadeiras.
Importantes documentos foram estudados, pesquisados e refletidos como o ECA,
Declaração Universal do Direito das Crianças,
Indicadores de Qualidade na Educação Infantil que orientam o percurso para que os
direitos e deveres sejam garantidos e assegurados, visando o desenvolvimento integral
das crianças e adolescentes.
Estudiosos como Maria Cecilia Góes
(2008) e Tizuko Morchida Kishimoto (1997),
apontam em seus estudos que através do brincar as crianças se desenvolvem e aprendem
de forma significativa e transformadora, através
das interações e descobertas, permitindo o desenvolvimento da identidade, autonomia e interações com outro e o mundo que está inserida.
As importantes pesquisas e teorias dos
estudiosos, juntamente com os documentos
norteadores, enfatizam a importante necessidade de promover espaços e momentos para
que os brinquem e aprendam de forma lúdica,
sendo uma importante contribuição para o
desenvolvimento de suas capacidades e habilidades, sendo dever da educação, sociedade
e Estado garantir os seus direitos.
A pesquisa de teorias, estudiosos, documentos e teses cientificas que abrangem
o tema de forma reflexiva e transformadora
contribuíram para construção deste artigo e
compreensão amplificada dessa temática.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através da construção deste trabalho, com embaçamento em estudos e documentos
importantes, foi compreendido que há inúmeras vantagens dos jogos e brincadeiras no desenvolvimento infantil.
As possibilidades e oportunidades de brincar, pensados de forma coerente e significativa
trazem resultados surpreendentes.
As possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento que ocorre a oportunizar e ofertar as crianças brincadeiras e jogos transformadores, trazem resultados fundamentais para a
construção do conhecimento, pensamento crítico, capacidades e habilidades, desenvolvimento
de todas as esferas de forma integral, da autonomia, pensamento e linguagem.
A cada brincadeira, jogos e momentos lúdicos que são proporcionados para explorar,
descobrir, criar, construir, transformar experimentar, ressignificar, as crianças se desenvolvem
e aprendem.
As crianças aprendem através da brincadeira de faz de conta, dos jogos de regras, das
brincadeiras dirigidas, dos objetos e espaços ofertados. Nas propostas e ambientes desafiadores e interessantes, elas se expressam, observam o mundo o que o cerca, simboliza seus
interesses e ideias, desenvolvem suas linguagens e comunicações, expõe suas opiniões, criam
significados e ressignificam o que já está imposto, pensam e transformam.
Cabe as unidades educacionais, aos educadores, famílias e ao Estado promovem ações
e momentos lúdicos, planejados e pensando no protagonismo das crianças, em seus interesses, em suas vozes e suas brincadeiras.
Ao professor, o importante mediador e provocar do brincar, lhe tem a tarefa de pensar e
repensar propostas e possibilidades que encantem, transformem e desenvolvam suas crianças
em sua integralidade.
Brincar é um direito e uma necessidade que deve assegurado, garantido e ofertado por
lei, divertindo, ensinando, desenvolvendo e transformando as crianças, os adultos, a sociedade
e o mundo.
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A MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

RESUMO: O presente trabalho tem objetivo geral de apresentar sobre a importância da aprendizagem
matemática na educação especial, no qual é importante saber que a educação inclusiva vai muito
além do atendimento educacional especializado para sujeitos com as mais diferentes deficiências.
Portanto, precisamos ter um olhar sensível para os conceitos relacionados a isso, principalmente
ao tocante ensino da matemática. A educação é consideradamente uma prática social, sendo que
as comunicações, através da fala ou do uso de códigos de escritas são artifícios para aprimorar as
relações dos sujeitos com o meio e entre eles mesmos. Conclui-se que a inclusão de crianças com
necessidades especiais, se não for bem direcionada na forma de acolhimento, mediação, projetos
interdisciplinares e os papéis sociais não se ajustarem, o processo educativo torna-se excludente
e deixa de cumprir a função social da educação para todos e para todas as diferenças.

Palavras-chave: Educação Especial; Inclusão; Matemática.
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INTRODUÇÃO

F

alar hoje da educação especial não se trata apenas de se obter conhecimentos,
mas de forma geral com todos, a escola tem o papel de facilitar aprendizagem
aos alunos para que ele possa interagir diante das complexidades sociais de sua
vivência, somada com suas experiências e a matemática está em todo espaço social, pois
em tudo há números, seja pela quantidade, contagem ou os próprios algarismos.
Duarte e Cabral (2019) considera que a escola como instituição social, é parte fundamental da comunidade na qual está integrada, havendo integralização da sociedade e escola
como parte dessa comunidade, cooperando tanto para o seu progresso e fortalecimento, no
qual a escola tem papel fundamental no desenvolvimento da comunidade, ou seja, a educação
quando realizada com comprometimento pode causar uma sensibilidade em cada indivíduo.
O presente trabalho tem como objetivo geral apresentar sobre a importância da aprendizagem matemática na educação especial e objetivos específicos analisar sobre a educação
inclusiva e a matemática; relatar sobre a construção do pensamento matemático e analisar a
importância da matemática para educação inclusiva.
A justificativa do trabalho é que diante do tema, muitos professores de matemática
ou alfabetizadores encontram dificuldades ou não conseguem ensinar a matemática para a
pessoa com deficiência, devendo buscar sempre novas formações, seja ela para educação
especial ou práticas para o desenvolvimento matemático.
Assim, qual a importância da matemática para educação especial inclusiva?
A metodologia é uma pesquisa bibliográfica dentro dos temas de matemática na educação inclusiva, feito busca em artigos, livros.
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA
Segundo Silva e Diaz-Urdaneta (2021)
falar em matemática inclusiva é falar sobre o
próprio movimento da perspectiva inclusiva,
pois a partir do momento que surgiu a necessidade de incluir os estudantes com deficiência, ocorreu também a preocupação de
como seria realizado o ensino da Matemática
nesse novo contexto, isto é, como adaptar o
ensino da Matemática para as mais diversas
deficiências.
Deste modo, conforme Silva e Diaz-Urdaneta (2021 é importante saber que a educação inclusiva vai muito além do atendimento educacional especializado para sujeitos
com as mais diferentes deficiências. Portanto,
precisamos ter um olhar sensível para os conceitos relacionados a isso, principalmente ao
tocante ensino da matemática.
Manrique e Viana (2021) coloca que
diante da educação matemática, foi protagonizado um espaço de maior atividade e menos passividade diante dos tópicos da educação especial, no qual é possível perceber
que tal mudança de posicionamento que é
visível como consequência de uma conjuntura
educacional que se formava desde a década
de 1990,
No início do século XX, tivemos um momento em que identificamos alguns educadores matemáticos se concentrando
em uma produção acadêmica que dialogasse com as questões, até então, muito
mais discutidas pelos Programas de Pós-Graduação que integram a área da Educação Especial. É um momento de debate
e reflexão sobre os tópicos relacionados à
Educação Especial internamente na Educação Matemática, deixando de ser uma
discussão tímida como foi na década de
1990 ou até mesmo periférica e designada a outras áreas do conhecimento (MANRIQUE; VIANA, 2021, p. 9).

Deste modo, conforme Manrique e Viana (2021) é possível que o ensino de matemática envolve também outros fatores, além
de um professor disposto a promover estratégias inclusivas, podendo apontar, pelo menos, quatro fatores importantes que prejudicam o processo de construção de ambientes
que favoreçam a inclusão de estudantes com
deficiência: uma formação docente comprometida no que se refere às especificidades
da Educação Especial; o oferecimento de
condições inadequadas pelas escolas e/ou
redes de ensino nas diferentes dimensões do
cotidiano escolar; o pouco conhecimento da
comunidade escolar no que se refere às dificuldades e às potencialidades do estudante
com deficiência; e a ausência de materiais
adaptados e tecnologia assistiva.
Manrique e Viana (2021) relata que o
movimento de Educação Inclusiva que emerge na Educação Matemática proporcionou,
nos últimos anos, uma atenção aos grupos
que se destacam nos diferentes sistemas excludentes, provocados por diferentes processos que se formam no âmbito social e histórico da humanidade, ou seja, abarca todos
os grupos minoritários, vulneráveis, excluídos
e rejeitados, que também desejam reconhecimento no ambiente educacional e exigem
respeito, justiça social e consideração pedagógica para com as suas diferenças.
Silva e Diaz-Urdaneta (2021) coloca que
essa perspectiva gerou uma nova demanda
de intervenção, não apenas pelos professores
generalistas (pedagogos que lecionam nas
séries iniciais) de educação básica, mas também pelos professores especialistas da área
da matemática. Essas novas intervenções se
baseiam principalmente na forma de ensinar
matemática para uma diversidade grande de
sujeitos,
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A escola é o lugar da formação do professor e existe a necessidade de permitir que
a escola possa ter espaço para reflexões
coletivas sobre as práticas. A reflexão
coletiva sobre as práticas deve ocorrer
em momentos de partilha, possibilitando
transformar experiências em conhecimento profissional (MORGADO, 2013, p. 23).

Segundo Silva e Diaz-Urdaneta (2021) a
matemática sempre foi alvo de críticas quanto ao seu ensino rígido, ignorando em muitos aspectos a questão da ludicidade, mas
dentro dessa perspectiva, ao trabalhar com
criança com deficiência, existe a necessidade
de utilizar critérios lúdicos, jogos, entre outros
recursos.
As diretrizes da educação especial, conforme Silva (2017) proclamam que a educação especial seja, a partir de então, inclusiva,
com a matrícula de todos os alunos com necessidades educacionais especiais na escola
regular, sendo esta, por sua vez, devendo ser
capaz de prover as necessidades por meio
de adaptações no currículo, da formação dos
professores envolvidos no processo, das metodologias de ensino, do material didático e
das suas dependências físicas.
A escola inclusiva pretende acolher a
todos, até mesmo os que possuam necessidades educacionais especiais, tornando a
sociedade mais equânime, menos segregatória e, portanto, mais democrática (ALMEIDA,
2012, p. 19). Ou seja, começou a aproximar
e incluir a todos sem exceção,

O processo de inclusão de alunos com
deficiência tem se desenvolvido de maneira cada vez mais consistente e plena no
país e, em 2008, o Ministério da Educação publicou o documento que define as
diretrizes nacionais sobre como os municípios e Estados da União deverão implementar e desenvolver políticas públicas
de inclusão de alunos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades/superdotação (ALMEIDA, 2012, p. 19).

Mas, segundo Almeida (2012) com o
paradigma da inclusão, houve uma mudança
do papel do professor especializado e da função desse tipo de atendimento, no qual para
que o processo de inclusão caminhe em uma
“via de mão dupla”, ou seja, além da escola
o aluno precisa se instrumentalizar para fazer
parte da sociedade, sendo imprescindível que
a sociedade também faça a sua parte, adaptando-se e se modificando para que esse aluno seja plenamente incluído aos processos
pedagógicos.
A educação é consideradamente uma
prática social, sendo que as comunicações,
através da fala ou do uso de códigos de escritas são artifícios para aprimorar as relações
dos sujeitos com o meio e entre eles mesmos
(SILVA, 2016, p. 9).
Dessa forma, Britto (2016) coloca que
cada indivíduo tem dentro de si o que considera como padrão do ser normal, na maioria
das vezes, é rejeitado os desvios individuais,
considerando como comportamentos patológicos, preocupados com a repercussão que
isso traria no contexto social, logo, socialmente, é construído modelos, que por si só são
questionáveis, sobre o que seria aceitável
como normal ou doentio, estabelecendo uma
forma de viver baseada nesses parâmetros,
que podem contribuir ou não com o desenvolvimento enquanto ser humano.
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Assim, conforme Britto (2016) cada
pessoa aprende de maneira distinta das demais: utiliza diferentes estratégias, aprende
em ritmos diferenciados e até com mais ou
menos eficácia, embora seja submetida às
mesmas motivações, nível de educação, idade e assunto, sendo importante não usar os
estilos de aprendizagem como uma ferramenta para classificar os alunos em categorias
fechadas, já que o modo de aprender evolui
e muda constantemente.
Britto (2016) coloca que o termo “estilo
de aprendizagem” refere-se ao fato de que
cada pessoa utiliza seu próprio método ou
estratégia quando está aprendendo, ou seja,
ainda que as táticas variem dependendo do
que se queira aprender, cada estudante tende a desenvolver certas preferências ou tendências globais, propensões essas que definem um estilo de aprendizagem, logo, fala-se
de uma tendência geral, uma vez que, por
exemplo, alguém que quase sempre é auditivo pode, em alguns casos, utilizar técnicas
visuais,
Não devemos interpretar os estilos de
aprendizagem como padrões fixos de
comportamento que determinam a conduta dos indivíduos. Os estilos correspondem aos modelos teóricos que atuam
como horizontes de interpretação, na medida em que permitem estabelecer uma
abordagem maior ou menor de atuação
de um sujeito a um modo de aprendizagem (BRITTO, 2016, p. 47).

Deste modo, conforme Jerônimo Sobrinho (2016) nem todos têm os mesmos interesses e nem todos aprendem da mesma maneira,
nem todos são bons para resolver os mesmos
problemas, no qual uma escola centrada no
indivíduo deveria levar em consideração o desenvolvimento potencial dos talentos individuais, identificando e desenvolvendo essas capacidades, logo, a escola deveria considerar os
diferentes perfis e emparelhá-los aos modelos
diferenciados de vida e opções de trabalho que
estão disponíveis no meio cultural.
Jerônimo Sobrinho (2016) exemplifica
que a educação matemática deve prover os
estudantes de conceitos matemáticos básicos,
estrutura e habilidade, assim como métodos e
princípios de trabalho que estimulem o pensamento e integrem os conhecimentos adquiridos com espírito reflexivo, crítico e criativo,
no qual o conhecimento que a pessoa possui
acerca da sua própria capacidade de trabalho
em matemática inclui conhecer seus pontos
fortes e fracos, seu comportamento típico na
resolução de tarefas desta matéria e o seu repertório de táticas e estratégias que permitam
melhorar seu desempenho em matemática.

Deste modo, conforme Britto (2016)
os estilos se caracterizam por um feixe de
estratégias de aprendizagem que se correlacionam significativamente, isto é, cuja frequência de ocorrência permite marcar uma
tendência, mas, isso não significa que em um
mesmo sujeito não possam aparecer técnicas
pertencentes a estilos diferentes de aprendizagem, sendo considerado que a noção de
estilo atua como uma ferramenta heurística
que possibilita uma análise significativa do
comportamento observado empiricamente.
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CONSTRUÇÃO DO PENSAMENTO
MATEMÁTICO
A princípio, para o desenvolvimento da
matemática na educação inclusiva, muitos autores declaram várias práticas que diante do
compartilhamento de experiências. Morgado
(2013) coloca que para que ocorra sucesso
de experiências das práticas pedagógicas,
faz-se necessário que a equipe escolar se
organize de forma a criar uma mobilização em
prol da coletividade, como por exemplo, professores de áreas diferentes, que trabalham
com os mesmos alunos com deficiência, e
conseguem partilhar as experiências das práticas pedagógicas, fazendo interligação entre
as disciplinas para o melhor desenvolvimento
da aprendizagem desses alunos, e ao mesmo
tempo formando um grupo coeso dentro da
equipe escolar.
Manrique e Viana (2021) coloca que
nesta nova tendência que observamos na
Educação Matemática Inclusiva, um dos pontos que merece destaque é a preocupação
em proporcionar recursos, estratégias, reflexões e outros benefícios que não são direcionadas para apenas um estudante em específico, mas para todos os estudantes, fazendo
uma imersão na diversidade humana em que
os estudantes se inserem.
Quanto mais o professor se adéqua à realidade dos alunos, melhor será a qualidade de ensino e consequentemente a
inclusão estará mais perto de ser efetivada. Entretanto a maioria dos professores
possui cursos voltados para o atendimento da Pessoa com Deficiência de forma
geral, e os cursos específicos foram direcionados aos professores das salas
de recurso multifuncional, a exemplo do
curso intitulado Atendimento Educacional
Especializado, que obteve conhecimento,
estando solicitado para atendimento da
escola como todo (SILVA, 2019, p. 14).

Silva (2019) coloca que deve-se pensar
como a formação inicial precisa ser restruturada pelos professores formadores em parceria
com os órgãos responsáveis pela inclusão
para sistematizar a qualificação especifica
nessa área dos já, e futuros docentes, por
meio da valorização profissional e melhoria
da estruturação escolar para uma educação
de qualidade, que requer também a nossa
responsabilidade enquanto profissionais no
cumprimento do papel e função de ser professor com escolares com deficiência, essa
responsabilidade é fundamentada naquilo
que acredita-se que seja possível realizar no
âmbito escolar por meio da educação formal,
cumprindo com o papel docente através da
busca incessante da formação continuada.
Deste modo, Morgado (2013) relata que
muitos anos de experiência na docência nem
sempre significa que o professor tenha conseguido fazer uma reflexão crítica, pois ele pode
ter apenas repetido suas atitudes dentro da
sala de aula. Uma reflexão conjunta, dentro
de um grupo, permite a troca de experiências,
de valores e pontos de vistas que contribuem
para repensar a própria prática.
Logo, conforme Morgado (2013) a coletividade reflexiva ocorre a partir das vivências do professor em sala de aula para serem
analisadas e remodeladas, desenvolvendo a
característica de reflexão conjunta, pois a experiência individual é importante, mas ela é
enriquecida pelo grupo escolar,
No momento em que os professores realizam reflexões coletivas, estas se tornam mais que a somatória das reflexões
individuais, porque daí surgem novas
ideias para o trabalho dos professores.
O aprofundamento dessas reflexões faz-se necessário para o aprofundamento
de práticas e fortalecimento das regras
presentes na complexidade do trabalho
escolar (MORGADO, 2013, p. 23).
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Segundo Silva e Diaz-Urdaneta (2021)
dentro da ótica de Piaget, compreender para
aquisição dos conhecimentos lógicos e matemáticos, o desenvolvimento do pensamento
matemático passa de um conhecimento menor para um conhecimento maior.
Assim, as relações vão sendo estabelecidas por meio das experiências e das
vivências cotidianas. Deste modo, para os
indivíduos compreenderem e aprenderem
os conceitos relacionados à matemática, é
necessário que tenham suas estruturas operatórias desenvolvidas. Além disso, precisam
relacionar com conteúdos que serão trabalhados, pensando de forma lógica.
Silva e Diaz-Urdaneta (2021) relata que
no tocante aos conteúdos do componente
curricular de Matemática para as crianças
com deficiência, é necessário sobretudo, contextualizar os conteúdos, ou seja, relacioná-los com as experiências prévias dos sujeitos,
mas isso deve ser feito de maneira lúdica, por
meio de jogos de regras, jogos sensoriais,
entre tantos outros que podem ser explorados
nesse contexto, tendo em vista que fazer uma
matemática inclusiva na contemporaneidade
requer um ensino que tenha como ponto de
partida o que os estudantes já conhecem, a
escolha de recursos e materiais que possibilite a construção de um ambiente estimulador
para ação e reflexão do estudante.
Jerônimo Sobrinho (2016) coloca que
também é possível dizer que a inteligência
é uma capacidade mental geral que, dentre
outras coisas, envolve a capacidade de raciocinar, planejar, resolver problemas, pensar de
modo abstrato, compreender ideias complexas, aprender rapidamente e assimilar com a
experiência.

Deste modo, uma visão alternativa destaca que pessoas têm diferentes potenciais
e estilos cognitivos, bem como diferentes
estilos de aprendizagem, no qual a psicologia mostra de forma suficiente que, durante
grande parte do século, não se aprende da
mesma maneira e que existem diferentes variáveis no processo de aprender, logo, “as inteligências” são potenciais biológicos que se
desenvolvem as pessoas, estas, nascem com
um perfil diferencial dessas inteligências e ao
longo da vida elas se tornam predominantes.
(JERÔNIMO SOBRINHO, 2016),
De acordo com essa teoria, o professor
tem a oportunidade de utilizar, na prática,
tudo que se tem discutido no campo da
educação: a reformulação do ensino, a
autonomia do educador em sala de aula
para melhorar sua prática, fazendo diferença para o seu grupo de alunos, etc.
O docente melhora sua aula, usa novas
estratégias e faz com que os estudantes
aprendam o que gostam e não porque a
escola oferece. O conteúdo é importante,
mas os alunos devem aprender na escola
a utilizá-los em sua prática. O professor
tem de estabelecer essa ponte entra a
informação e a experiência na sociedade
(JERONIMO SOBRINHO, 2016, p. 78).

Deste modo, o autor coloca que um
mesmo assunto pode ser apresentado de
maneiras muito diferentes que permitam aos
alunos assimilarem partindo de suas capacidades e aproveitando seus pontos fortes, ou
seja, não se pode considerar uma educação
centrada em apenas dois tipos de inteligência,
sendo mais adequado preparar o aluno para
viver em um mundo cada vez mais complexo.
Segundo Dumard (2016) a aprendizagem é um processo fundamental na vida do
ser humano, sendo através dela que o indivíduo desenvolve e aprimora habilidades e
comportamentos que o ajudam a lidar com as
situações diárias, no qual o resultado da aprendizagem, ao ser observado, não só́ os efeitos
das experiências vividas individualmente, mas
pode-se detectar, também, as vivencias culturais, familiares e sociais que fazem com que o
ser humano construa sua identidade.
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A IMPORTÂNCIA DA MATEMÁTICA
PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Silva e Diaz-Urdaneta (2021) relata que
pensar a educação especial para a matemática
pressupõe refletir sobre diferentes aspectos, entre os quais é possível destacar a formação do
professor, esse agente social relevante para o
ensino da Matemática nessa área da educação,
A inclusão de toda criança e jovem de 4
a 17 anos na escola, plenamente alfabetizada até os 8 anos e com aprendizado
adequado à sua série, é um desafio para
os professores que possuem alunos com
deficiência. Esta nossa pesquisa vem
contribuir para buscar alcançar estas Metas, pois investe na divulgação de práticas
pedagógicas utilizadas para ensinar Matemática (MORGADO, 2013, p. 28).

Silva (2019) relata que é preciso conhecer o docente que irá atuar no contexto da
inclusão desde a sua formação profissional,
qual o seu interesse em possibilitar práticas
interdisciplinares para que os alunos sejam
incluídos, pois o querer trabalhar com as
deficiências surge ou são aflorados no nível
superior, sendo relevante para a efetivação
do ensino e da aprendizagem, não só conteudista, mas significativa, dos alunos com
deficiência, sendo importante a continuidade
de estudos, por meio de programas de capacitação, generalizados sobre os tipos de deficiência, dado ao fato de inclusão nas escolas,
Não basta à criança estar na escola
com seus colegas para que essa aprendizagem aconteça. Para isso, a atuação do professor enquanto sujeito mediador das relações é
fundamental. O docente é a pessoa que intencionalmente guia o processo de aprendizado
dos estudantes, possibilitando (ou não) um
contexto pedagógico que favoreça aprendizagens matemáticas cada vez mais complexas.
Assumindo sua função de mediador, ele planeja e trabalha com os jogos matemáticos em
sala de aula de forma desafiadora, cooperativa e problematizadora (KRANZ, 2017, s/p.).

Assim, conforme Kranz (2017) uma matemática inclusiva remete à aprendizagem por
todos os alunos, em um ambiente caracterizado e enriquecido pelas diferenças e que propicie a interação, a linguagem, o pensamento,
as mediações, no qual o professor se torna
aquele que cria ambientes e ferramentas para
que todos possam participar das atividades
em igualdade de condições, de modo que
o conhecimento matemático de cada um e
de todos possa avançar, ser ressignificado e
ampliado.
Casatti e Castelli (2014) relata que o
método de ensino que será utilizado pelo
professor dependerá da forma como o aluno com necessidades especiais consegue
interagir e o trabalho pode se tornar mais difícil quando falamos de pessoas com mais
de um transtorno”, pontua a professora, pois
trabalhar apenas com conteúdo matemático,
por si mesmo, muitas vezes não é o melhor
caminho. O professor deve ser sensível para
analisar as condições intelectuais daquele
aluno, independentemente da sua idade, para
compreender o que é possível ser realizado
naquele caso e ampliar os ganhos no desenvolvimento da autonomia do aluno.
Macedo (2022) relata que para se ter
uma sociedade mais justa, com indivíduos
que sejam capazes de intervir no desenvolvimento da sociedade de forma crítica, na incessante busca pela melhoria da qualidade
de vida do cidadão, é necessário, em todas
as fases da educação, fazer com que os seres humanos se tornem pessoas capazes de
enfrentar todos os tipos de situação dentro
de contextos diversificados, pois, assim, eles
terão condições de aprender novas coisas e
adquirir novas habilidades,
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De nada adianta jogar fórmulas e dar
teoremas aos aprendizes sem explicar
o significado das coisas e mostrar a importância da resolução de problemas. É
necessário que o professor tenha sensibilidade e capacidade para motivar e incentivar o aprendiz da forma correta. Um
aluno motivado é um profissional motivado (MACEDO, 2022, p. 6).

Brasil (2012) coloca que a escola em
todos os níveis não pode concentrar-se apenas em transmitir fatos ou informações, mas
ela precisa ir além e ensinar a pensar, raciocinar, criticar, decidir e inovar. Educar significa,
também, elevar a consciência do estudante
sobre sua situação pessoal, cultural e social.
Significa, ainda, construir, com os alunos,
competências básicas, o que requer uma reflexão pormenorizada sobre os conhecimentos envolvidos nessa construção.
Kolwalski (2016) coloca que a escola
precisa de professores pesquisadores, críticos, criativos, capazes de tomar decisões,
lidar e resolver situações imprevistas, com
conhecimentos do mundo digital que utilizem
em sua prática como forma de motivar os alunos e trazer o mundo de fora para dentro das
salas de aula. Precisa ter clareza que além da
escola, os alunos têm acesso a outras formas
de ensino. Por isso, o ensino precisa ser pensado a partir do desenvolvimento de habilidades e competências, através de conteúdos
significativos. Cabe ao professor gerenciar e
facilitar o processo de ensino-aprendizagem,
interagindo com o aluno na produção do conhecimento.

Logo, Dumard (2016) considera que a
aprendizagem é um processo fundamental na
vida do ser humano, sendo através dela que o
indivíduo desenvolve e aprimora habilidades e
comportamentos que o ajudam a lidar com as
situações diárias, assim, dentro das aprendizagens não é só observado os efeitos das experiências vividas individualmente, mas é possível detectar, também, as vivencias culturais,
familiares e sociais que fazem com que o ser
humano para construir sua identidade, que, no
decorrer dos séculos, por meio do processo
de aprender, várias gerações tiveram a oportunidade de usufruir o que seus antepassados
descobriram e aprimoraram, com descobertas
que permitiram que novos questionamentos
surgissem no decorrer do tempo.
Rodrigues (2016) coloca que a aprendizagem é um termo muito utilizado na linguagem popular e, muitas vezes, com acepção
diferente da adotada por psicólogos e educadores, logo, a aprendizagem é a modificação
do comportamento a partir de um processo
ativo e construtivo que possibilita ao aprendiz manipular estrategicamente os recursos
disponíveis, criando novos conhecimentos,
atitudes e emoções com base na experiência, no treino, na obtenção de informações
do ambiente e na integração com a estrutura
informacional já presente em sua memória.
Segundo Jerônimo Sobrinho (2016) definir estilos de aprendizagem é tarefa essencial
para delimitar as áreas que eles abarcam e, sobretudo, suas possíveis aplicações, mas é difícil estabelecer uma definição única que possa
explicar adequadamente o que é comum a todos os estilos descritos na literatura, pois não
existe uma única definição de estilos de aprendizagem, nos quais muitos autores dão a sua
própria definição do termo, colocando que os
estilos de aprendizagem são formados por características cognitivas, afetivas e fisiológicas
que servem como indicadores relativamente
estáveis sobre como os estudantes percebem
e respondem às interações propostas pelo ambiente de aprendizagem.
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O autor considera que cada pessoa
aprende de maneira distinta das demais, no
qual deve-se utilizar diferentes estratégias,
aprender em ritmos diferenciados e até com
mais ou menos eficácia, embora seja submetida às mesmas motivações, nível de educação, idade e assunto, sendo importante não
usar os estilos de aprendizagem como uma
ferramenta para classificar os alunos em categorias fechadas, já que o modo de aprender
evolui e muda constantemente.
Muita importância tem sido dada à inclusão, especialmente em relação ao portador
de deficiência, mas, a inclusão não diz respeito somente a esses indivíduos, pois, deve-se considerar todos aqueles que, por algum
motivo, têm alguma dificuldade de aprendizagem, devendo, portanto, pôr de lado esse
tipo de conceito e fazer a diferença na prática
educativa (JERÔNIMO SOBRINHO, 2016),

Assim, vinculando a teoria das inteligências múltiplas, Jerônimo Sobrinho (2016)
coloca que no currículo das escolas é possível encontrar uma alternativa para que os
alunos possam aprender através de diferentes
estímulos e desenvolver seu potencial de um
modo melhor, ou seja, cada um tem uma maneira diferente de aprender, sendo interessante, portanto, observar cada uma dessas habilidades e trabalhar para a ampliação delas.
Goes (2015) relata que a matemática
está ligada à construção da cidadania do indivíduo, no qual sempre se deve ter em mente
que a importância dessa disciplina na educação básica está relacionada à necessidade
de criação de um elo entre os conceitos escolares/científicos e o conhecimento prévio
do aluno adquirido em sua vivência.

O objetivo da escola é desenvolver as inteligências e auxiliar os alunos a alcançarem as metas de ocupação e de diversão
adequadas à sua gama de inteligências
particulares. O professor pode perceber
que a prática dessa teoria em sala de
aula deve ocorrer porque o docente está
interessado em mudar suas ações. Geralmente, educadores desmotivados e cansados da profissão não estão preparados
para trabalhar com alunos que têm dificuldades de aprendizagem; mostram-se
resistentes ao falar em várias atividades e
metodologias. Estudantes sem estímulos,
cansados de metodologias tradicionais e
sem interesse nos conteúdos, podem se
revelar em classes mais dinâmicas e variadas, em classes nas quais os professores são atenciosos e propõem atividades
diferentes (JERONIMO SOBRINHO, 2016,
p. 78).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que a inclusão de crianças com necessidades especiais, se não for bem direcionada na forma de acolhimento, mediação, projetos interdisciplinares e os papéis sociais
não se ajustarem, o processo educativo torna-se excludente e deixa de cumprir a função social
da educação para todos e para todas as diferenças.
Trabalhar, ensinar e educar crianças com a matemática atualmente requer dos professores muito conhecimento para que cada criança possa aprender de forma fácil e que de fato
elas aprendam. Pois para isto, é necessário ter em mãos materiais que auxiliam no ensino
e aprendizagem, devendo buscar ferramentas que façam despertar na criança a vontade de
aprender.
Deste modo, a matemática na educação inclusiva exige compartilhamento de informações, somas construtivas de conhecimentos, materiais e métodos que favorecem cada criança.
Os sistemas inclusivos proporcionam uma educação de melhor qualidade para todas
as crianças e são fundamentais para mudar atitudes discriminatórias. A escola proporciona o
contexto para a primeira relação da criança com o mundo fora de sua família, possibilitando
o desenvolvimento de relações e interações sociais.
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.
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LINGUAGEM E LETRAMENTO PARA SURDOS

RESUMO: O trabalho apresenta uma pesquisa sobre a linguagem e o letramento em libras, a
educação de surdos é de uma valia imensa para todas as pessoas que trabalham no meio
educacional, principalmente no Atendimento Educacional Especializado, as salas multifuncionais.
No contexto do trabalho será apresentado o tema letramento da língua portuguesa escrita e
as influências que a libras neste processo possui. A partir de tal estudo pôde-se evidenciar a
importância do currículo escolar seguir o método de educação é através deste método que os
surdos alcançam a aprendizagem significativa dos conteúdos e da língua portuguesa escrita,
assim como a importância da família, comunidade e escola se comunicarem em Libras com
o surdo desde a primeira infância para um bom desenvolvimento linguístico. Os surdos estão
inseridos na sociedade desde os primórdios da civilização humana, por muitos anos, assim como
a maioria das pessoas com necessidades especiais, eles foram privados de ter uma vida normal
e digna, pois eram vistos como isolados, doentes e amaldiçoados, por se comunicarem através
de sinais, por serem diferentes, por terem gestos que as outras pessoas não entendiam. No
trabalho será abordada a questão dos alunos surdos, suas dificuldades, e as escolas regulares
que infelizmente até o momento, ainda não são capazes de assegurar o ensino o conhecimento
desses alunos.

Palavras-chave: Surdo; Atendimento; Educacional Especializado; Dificuldade de Aprendizagem;
Linguagem; Letramento.
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INTRODUÇÃO

N

este contexto, será feito uma pesquisa exploratória de cunho bibliográfico sobre
o letramento da língua portuguesa para surdos, em que inicialmente contextualiza
o processo histórico da educação de surdos no Brasil e como suas influências
no meio educacional favorece no aprendizado nos dias atuais, ao longo da pesquisa será
mencionado a proposta do método educacional dos surdos, e sua importância na educação
além de concluir mostrando as diferenças entre alfabetização e letramento em libras, suas
dificuldade e seus obstáculos.
A pesquisa foi fundamentada na visão sócio interacionista da surdez, ou seja, a surdez
como diferença e não vista como deficiência, assim como o uso da língua brasileira de sinais
(Libras) como um direito de expressão do surdo.
Entretanto, o objetivo do trabalho será evidenciar como ocorre o processo de letramento
da língua portuguesa para surdos e quais são as possíveis influências da Libras para que
esse processo ocorra de forma significativa a eles.
Infelizmente, por muitos anos os surdos foram proibidos de se comunicar em sinais, pois
grande parte dos educadores pois os mesmos os consideravam nocivos para o desenvolvimento da fala e, consequentemente, acarretariam na dificuldade de aprendizagem, felizmente
a educação de surdos passou por muitas transformações ao longo da história, trazendo muitas
conquistas.
O motivo pelo qual este artigo foi elaborado se dá pelo fato de que há muitas cobranças
no meio educacional, e nas comunidades surdas, por um currículo e metodologia de ensino
adaptados para os alunos surdos por meio de reivindicações de métodos específicos que
possam atender suas necessidades.
A intenção é apontar a importância do método bilíngue de ensino, em que a primeira
língua utilizada é a Libras e a segunda língua é o português escrito, pois é através de experiências visuais que os surdos alcançam uma aprendizagem de qualidade.
Contudo, os objetivos específicos deste trabalho são, primeiramente, apresentar um
capítulo sobre um breve histórico da educação de surdos, quando tudo começou destacando
as diferentes metodologias utilizadas com os alunos surdos.
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A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
DOS SURDOS, UM CONTEXTO
EDUCACIONAL
Em um breve relato histórico, os surdos
estão presentes em nossa sociedade desde
os primórdios da civilização humana, assim
como a maioria das pessoas com necessidades especiais, porém, os surdos foram privados de ter uma vida normal, entre as pessoas
da sociedade, eles eram vistos como doentes
e amaldiçoados, viviam isolados, pois o fato
de se comunicarem por gestos e balbuciavam
na grande maioria, as pessoas não tinham
conhecimento do que estava acontecendo,
os deixavam trancados, eram mal tratados, e
muitas vezes mortos, jogados de penhascos,
pela própria família, pois tinham vergonha de
apresentar essas crianças , a sociedade.
Naquela época, a população associava a falta da audição e da fala como uma
incapacidade do surdo de aprender, o qual
acarretaria um suposto não desenvolvimento
da linguagem com isso levaria a uma prática
educacional não formal para a época.
Em Milão, em meados dos anos 80
houve o Congresso de Milão onde esta metodologia foi aprovada como a melhor abordagem na educação de surdos pelos diretores de grandes escolas da Europa, entre eles
estava também o cientista Alexander Graham
Bell, considerado o principal percursor deste
método, pois afirmavam que a comunicação
através de gestos era prejudicial ao aprendizado da fala.
Para que esta nova pedagogia pudesse tomar força, a comunicação na língua de
sinais foi proibida dentro das escolas, os profissionais surdos foram demitidos, pois assim
os estudantes não teriam influências culturais
das comunidades surdas, e passaram a investir nos treinamentos de fonoaudiologia, como
a leitura labial e a aquisição de vocabulário
da língua oral.

Com o passar dos anos os educadores
tiveram mais acesso à informação sobre a cultura surda. Puderam perceber que o método
do oralismo ocasionou em uma revolução para
a comunidade surda, pois sua identidade e cultura estavam sendo prejudicadas devido à proibição de sua própria língua no âmbito escolar
e, consequentemente, na falta de progressos
no desenvolvimento como um todo do sujeito
surdo, desde cognitivo até linguístico.
Dessa forma, Strobel (2008), afirma:
“os povos surdos não vivem isolados e incomunicáveis, simplesmente os sujeitos surdos
têm seus modos de agir diferente de sujeitos
ouvintes” (STROBEL, 2008, p.22).
Em meados do século XVI as pessoas,
acreditavam que o surdo era um ser primitivo,
onde não conseguiriam ser alfabetizados, não
conseguiriam frequentar as escolas da época,
não seriam capazes de viver à margem da
sociedade.
Com isso, o precursor que iniciou à
educação de surdos foi o monge espanhol
chamado Ponce de Léon, que era professor
de filhos surdos de nobres e fundou a primeira escola de surdos no monastério Valladolid
em 1555, na Espanha.
Educação Inclusiva Na antiguidade as
pessoas que possuíam necessidades educacionais especiais eram consideradas “diferentes” e
não seres humanos. Eram excluídos da sociedade e muitos tinham que viver em campos ou
dentro de casa sem poder sair nas ruas.
De acordo com Silva (1996):
Preconceito e medidas discriminatórias
existem concretamente contra quase
todos os tipos de “anormalidades” ou
“anomalias”, muito embora essas atitudes apresentem tonalidades de ênfase
diferente, pois a maioria das pessoas
não tem contra os deficientes a mesma
espécie de preconceitos, que alimentam
contra certos grupos religiosos, raciais ou
desfavorecidos (SILVA, 1996, p.363).
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Modificações aconteceram até chegar
atualmente, especialmente porque a medicina
avançou, mostrando-se para muitas pessoas
que necessidades educacionais especiais
são problemas devido à natureza orgânica,
ou seja, são problemas causados devido a
erro nos cromossomos ou de formação fetal,
que podem ser caudados por diversos motivos, como a sífilis, o alcoolismo durante a
gestação, o fumo, o casamento de parentes
próximos, diabetes, pressão alta, epilepsia ou
uma gravidez precoce ou muito tardia, e não
mutações ou até mesmo problemas sobrenaturais como eram considerados na antiguidade.
Prontamente, a medicina passou a entender que a natureza orgânica havia passado por mudanças por algum motivo, e que
ali havia problemas que deveriam ter mais
atenção, começaram a procurar tratamento
médico para que essas pessoas pudessem
viver normalmente perante a sociedade.
Segundo Goldfield (1997):
O Oralismo percebe a surdez como uma
deficiência que deve ser minimizada através da estimulação auditiva. Esta estimulação possibilitaria a aprendizagem da
língua portuguesa e levaria a criança surda a integrar-se na comunidade ouvinte e
desenvolver uma personalidade como a
de um ouvinte (GOLDFIELD, 1997, p.31).

Em meados do século XX as práticas
de convívio social começaram a ser estudadas por várias pessoas que já trabalhavam
e tinham como meta conseguir incluir uma
pessoa com necessidades especiais no convívio social, como no trabalho, na escola e
em casa.
Entretanto, pessoas começam a ser retiradas de asilos, e do exílio, criando uma concepção de interação com a necessidade de
mudar e modificar para que essas pessoas
pudessem a vir se assemelhar aos demais
cidadãos.

Atualmente, pessoas com necessidades educacionais especiais podem frequentar
normalmente escolas tanto da rede municipal,
como estadual e até mesmo particular sem
problemas, a inclusão existe nas escolas e
em muitos lugares, como em fábricas, lojas,
escritórios e até mesmo nas secretárias das
próprias escolas onde eles estudam ou estudaram.
Mas ainda há muito o que se fazer, os
professores tiveram que passar por muitas
mudanças e ainda estão se adaptando, a paciência sempre será a maior riqueza entre professor e aluno, porque irão encontrar muitas
dificuldades durante o estudo de seus alunos,
e por isso sempre deveram manter-se atualizados para que possam ter também muitas
alegrias e satisfações durante o percorrer do
desenvolvimento de seus alunos.

QUAL O SIGNIFICADO DA LÍNGUA
BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS
A Língua Brasileira de Sinais ou Libras
como é mais conhecida é a linguagem natural
das comunidades surdas, foi desenvolvida a
partir da língua de sinais francesa e foi reconhecida pela Lei nº. 10.436/02 (Brasil, 2002)
como a língua oficial das pessoas surdas no
Brasil, e essa mesma lei foi regulamentada
em 2005 pelo Decreto 5.626/05:
De acordo com Brasil (2005):
O sistema educacional federal e sistemas
educacionais estaduais, municipais e do
Distrito Federal devem garantir a inclusão
nos cursos de formação de Educação Especial, de Fonoaudiologia e de Magistério,
em seus níveis médio e superior, do ensino da Língua Brasileira de Sinais - Libras,
como parte integrante dos Parâmetros
Curricular Nacionais - PCNs, conforme
legislação vigente (BRASIL, 2005).
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A comunidade surda lutou muito para
que a lei fosse aprovada e para que eles pudessem ter os mesmos direitos de pessoas
ouvintes, esses mesmos que marcaram com
muita luta, opressão e imposição.
O que se percebeu e se percebe é que
o preconceito ainda é muito grande, e que
há muita dificuldade em se aprender a língua
brasileira de sinais, porque muitos tentam decorar os sinais e esquecem a verdadeira importância dele, não só na vida de surdos mais
dos ouvintes, que por sua vez devem evoluir
com o mundo, pois vivemos em sociedade
e devemos sim nos socializar com pessoas
que possuem necessidades auditivas, para
que possamos viver em harmonia e sem preconceitos.
Contudo, ao contrário do que se pensa a língua de sinais não é universal, pois
acabam sofrendo influências de suas regiões,
isso se dá de acordo com cada país ou estado, e também não são apenas mímicas, ou
gestos limitados expressando apenas informações concretas.
Com isso a Língua de Sinais é uma língua de modalidade gestual-visual porque utiliza, como meio de comunicação movimentos
gestuais e expressões faciais que são percebidos pela visão, ou seja, é diferenciada da
Língua Portuguesa de ouvintes que é uma
língua oral auditiva, porque na Língua Portuguesa utilizamos sons que são emitidos pela
voz, que para um surdo é impossível de se
perceber Nas Orientações Curriculares:
Segundo Pereira (2008):
A Língua Brasileira de Sinais tem, para
as pessoas surdas, a mesma função que
a Língua Portuguesa na modalidade oral
tem para as ouvintes e é ela, portanto,
que vai possibilitar às crianças surdas
atingirem os objetivos propostos pela escola, incluindo o aprendizado da Língua
Portuguesa na modalidade escrita (PEREIRA, 2008, p. 22)

Os sinais são formados a partir de combinações das formas e movimentos das mãos
e expressões faciais. As mãos têm importância fundamental, pois elas são utilizadas para
a datitologia que é quando se utiliza o alfabeto
com as mãos, como é no caso da Linguagem
de Libras.
Os movimentos podem ser utilizados ou
não, isso irá depender de cada palavra, como
nos utilizamos o som da voz eles utilizam os
movimentos e expressões corporais para que
se possam entender.
Desta forma, as expressões faciais são
as mais importantes para o entendimento real
dos sinais, porque são elas que irão tomar o
lugar dos sons, assim o tom da voz será com
expressões faciais ou corporais, que dizem
melhor quando há dor, quando há saudade e
outras expressões que podemos utilizar para
nos comunicar com outras pessoas sem que
utilizemos palavras.
Existem, particularidades simples, que
facilitam o entendimento da língua, como o
fato de os verbos aparecerem todos no infinitivo e os pronomes pessoais não serem
representados, sendo necessário apontar a
pessoa de quem se fala para ser entendido.
Portanto, existem algumas palavras que
não tem sinal correspondente, como é o caso
dos nomes próprios, pois nessa situação, as
letras são sinalizadas uma a uma para expressar tal palavra, utilizando assim o alfabeto.
O alfabeto são os primeiros sinais a serem ensinados e mostrados aos seus aprendizes, sendo que eles possam ser ouvintes
ou surdos, através dos sinais com as letras
os aprendizes podem formar palavras, ou até
mesmo treinar para não ter tanta dificuldade
em aprender os outros sinais que são representados por palavras, já que querendo ou
não é necessário que os aprendizes consigam decorar ou memorizar os sinais.
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Com isso, treinar a linguagem de sinais
é muito importante para que não se esqueça,
a língua de sinais é uma língua natural porque
assim como as línguas orais sugiram espontaneamente da interação entre pessoas, sua
estrutura permite a expressão de qualquer
conceito descritivo, emotivo, racional, literal,
metafórico, concreto e abstrato enfim, permite a expressão de qualquer significado decorrente da necessidade comunicativa e de
expressão do ser humano.
A Libras é dotada de uma gramática
constituída a partir de elementos constitutivos das palavras, que se estruturam a partir
de mecanismos morfológicos, sintáticos e
semânticos que apresentam especificidade,
mas seguem também princípios básicos gerais.
Estes são usados na geração de estruturas linguísticas de forma produtiva, possibilitando a produção de um número infinito de
construções a partir de um número finito de
regras.
É dotada também de componentes
pragmáticos convencionais, codificados no
léxico e nas estruturas da LIBRAS e de princípios pragmáticos que permitem a geração
de implícitos sentidos metafóricos, ironias e
outros significados não literais.
A fonologia da língua de sinais identifica
a estrutura e a organização dos constituintes
fonológicos da língua. A fonologia estuda as
unidades mínimas que formam os sinais, suas
combinações e suas variações, como configurações de mãos, ponto de circulação (que
é a localização da mão), movimento, orientação da mão e aspectos não manuais dos
sinais.

Para Góes (2012):
[...] A deficiência não torna a criança um
ser que tem possibilidades a menos;
ela tem possibilidades diferentes. Dessa
perspectiva, a deficiência não deve ser
concebida como uma falta ou fraqueza,
já que o indivíduo pode encontrar, a partir das relações sociais, outras formas de
desenvolvimento com base em recursos
distintos daqueles tipicamente acessíveis
na cultura. Por isso, o diagnóstico e o planejamento educacional devem orientar-se
para os pontos fortes da criança, e não
para a falta (GÓES, 2012, p.39).

Então todos movimentos primários ou
iniciais das línguas de sinais são considerados
fonológicos, para ficar mais fácil de entender,
podemos citar que os principais parâmetros
fonológicos de sinais são as configurações
das mãos, os pontos de articulações, os movimentos e orientações das mãos.
O movimento é muito importante porque participa ativamente na produção do
sinal, dando graça e beleza. Os pontos de
articulações são as partes do corpo ou do
espaço em que ou perto do qual o sinal é
articulado, como exemplos têm a cabeça, o
tronco, a mão e o espaço.
O sentido da mão é a direção para a
qual a palma da mão aponta na produção
do sinal, como para cima, para frente, para
a direita e para a esquerda, a morfologia estuda a estrutura interna das palavras ou dos
sinais e das regras que formam as palavras
ou sinais, assim como as palavras, a língua
de sinais pertence a categorias lexicais ou a
classe de palavras, tais como nome, verbo,
adjetivo e advérbio.
Atualmente, a procura do curso de libras
é grande, os professores, pais, e até mesmo
pessoas que trabalham no comércio ou que
trabalham com vários tipos de pessoas, pois
o curso não só está capacitando como fazendo a inclusão de pessoas com necessidades
especiais auditivas em todos os lugares, pois
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as empresas estão incluindo essas pessoas
nos seus espaços de trabalho e assim fazem
com que seus funcionários se capacitem para
que possa haver uma comunicação. A Libras
diminui os temores do surdo e é o que o constitui como cidadão.
Segundo o Artigo 58 da LDB/96: Entende-se por Educação Especial, para efeitos
desta Lei, a modalidade de educação escolar,
oferecida preferencialmente na rede regular
de ensino para educandos com necessidades especiais (BRASIL, 2005 p. 35).
No parágrafo 1º a LDB dispõe que “haverá, quando necessário, serviços de apoio
especializado, na escola regular, para atender
as peculiaridades da clientela da Educação
Especial Quando falamos em educação especial, abrangemos não só a um tipo de síndrome, mais sim a várias.
As pessoas que sofrem ou possuem
algum tipo de deficiência precisam de apoio
e obviamente uma atenção especial. Essas
atenções especiais incluem um bom acompanhamento médico e principalmente a serem
respeitados por todos.
O indivíduo com necessidade especial
deve como qualquer pessoa ter acesso a uma
educação de qualidade e a todos os mecanismos necessários para que seu aprendizado
seja possível.
No Brasil existem várias associações
que trabalham para que seja garantido o
bem-estar de pessoas com necessidades especiais, mais hoje as crianças que possuem
qualquer tipo de necessidade podem frequentar escolas comuns sem problemas, devido à
inclusão as crianças podem frequentar tanto
escolas comuns quanto escolas especiais.

As disciplinas são adaptadas para cada
tipo de necessidade, como exemplo temos, a
educação artística que é aplicada como terapia, e também faz com que seja despertado
nos alunos habilidades que eles ainda não
conheciam fazendo assim como um estimulo
para que eles possam se equilibrar emocionalmente.
Os softwares devem possibilitar a esses
alunos com qualquer deficiência além de uma
aprendizagem por meio de construções de
situações eles ajudam a construção de seriações, classificações, conservação, espaço
e tempo. A informática também está sendo
muito utilizada com alunos com necessidades especiais principalmente com alunos que
tem deficiência auditiva e visual, porque hoje
encontramos vários tipos de softwares educacionais para se trabalhar com eles, e assim
eles também passam pela inclusão digital.
A preparação dos profissionais, os recursos e a infraestrutura ainda são polêmicas
no meio da inclusão social e escolar, o que
podemos dizer é que a inclusão escolar só
poderá acontecer quando todos estiverem
preparados e capacitados para receber alunos com necessidades especiais em salas
de aulas.
A responsabilidade de ter um aluno
com necessidade especial em sala de aula
ou na escola, não só é do professor e dos funcionários da escola, mas também dos alunos
que acabam tendo um cuidado maior com
seu colega de sala.
As crianças diferentes dos adultos não
possuem preconceitos e por isso a aproximação se torna muito mais fácil. Os alunos com
necessidades especiais aprendem com o
convívio com as crianças a falar, a viver suas
frustrações e a conhecer a suas limitações.
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LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO DE
ALUNOS SURDOS
A palavra letramento é recente em nosso vocabulário de Educação linguística no
Brasil, e foi citada pela primeira vez por volta
dos anos 1980.
Na realidade, é que muitos autores utilizam e falam sobre Alfabetização e letramento
de uma forma ou de outra igualmente, cada
um defende sua teoria, mas que acaba tendo
o mesmo significado, o de que a alfabetização não é meramente a habilidade para decodificar e compreender a escrita, mas quando
todos são ou estão alfabetizados eles utilizam
a leitura para a execução das práticas que
constituem sua cultura.
Com o Letramento o mesmo promove e
desenvolve os processos mentais, tais como
o raciocínio, a memória ativa, a resolução de
problemas e a superar dificuldades encontradas na atualidade não significando que pessoas não alfabetizadas possam ser incapazes
de resolver ou desenvolver tais processos.
O Letramento é um estado ou condição
que se adquire pela apropriação dos atos de
ler e escrever como novas formas de expressão da identidade humana e da comunicação
social, é uma pratica social e um processo
sócio histórico, pois ele cresce e evolui conforme a sociedade evolui.
Não se pode alfabetizar alguém no
sentido de informar-lhe a tecnologia de decodificação e codificação da língua escrita,
primeiramente é preciso alfabetizar letrando,
é necessário oportunizar práticas sociais da
língua escrita, e é preciso levar em conta os
diversos contextos nos quais as práticas sociais da língua escrita se dão, considerando
o meio onde vivem os sujeitos, criando assim
as oportunidades de letramento.

Para muitos e principalmente para os
órgãos governamentais, ser alfabetizado basta apenas para assinar ou reconhecer o próprio nome, mas todos sabem que isso apenas
não é suficiente para, adquirir ou manter um
emprego ou para lidar com as instituições das
sociedades.
A totalidade faz com que a educação
sempre será um dos instrumentos mais importantes para que a sociedade possa lutar
contra as desigualdades, e para enfrentar
processos de exclusão social, e assim poder ampliar os valores cívicos e democráticos
sem exclusão de qualquer indivíduo, seja ele
deficiente físico, mental, idoso, criança, rico
ou pobre.
O mais interessante é que todos tenham e possam desenvolver um crescimento
pessoal melhorando sua qualidade de vida,
principalmente para o indivíduo com necessidades especiais como a surdez que hoje já
está sendo incluído nas salas de aula com a
perspectiva que compreende que o indivíduo
surdo deve adquirir sua língua materna, a língua de sinais, e a língua oficial do seu país.
A pessoa surda, é bicultural, pois está
inserido em culturas diferentes, porque a cultura de um ouvinte não é a mesma que a
de um surdo, pois para que aluno com de
necessidade especial como a surdez seja alfabetizado e letrado em língua portuguesa, é
necessário que primeiro conheça a Língua
Brasileira de Sinais, que será utilizada para
se comunicar com várias pessoas, sejam elas
ouvintes ou surdas.
A pessoa surda, poderá frequentar uma
escola seja de ensino regular ou especial usar
o bilinguismo, que o ajudará a ter o desenvolvimento linguístico e cognitivo semelhante ao
observado em crianças ouvinte, ou seja.
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A criança faz a aquisição da linguagem
nesse período, ela utiliza várias hipóteses,
experimentando diversas possibilidades até
estruturar sua gramática, ou seja, suas regras
de comunicação.
É nesse período que o indivíduo surdo
deve ter contato com a Libras, para, assim
como o ouvinte, conhecer seus parâmetros
e compreender sua gramática. Assim os professores se tornam muito importantes nesse
primeiro contato, pois ele terá o contato maior
com as crianças.
Se os pais não colocarem ou não acharem escolas com intérpretes devem procuram
a ajuda de um fonoaudiólogo, que irá dar a
primeira ajuda para que eles possam inserir
seu filho nas escolas especiais.
Em algumas escolas encontramos professores em uma sala chamada sala de recursos que é a professora que assessora a
professora de sala comum no atendimento
aos alunos especiais.
Essa professora é responsável por tudo,
desde trabalhos como até a avaliação, e essas são quem alfabetiza ou letra a criança, só
que essa professora não fica dentro da sala
de aula com outras crianças e sim só com
as crianças que tem algum problema, por
isso as crianças acabam ficando como nas
antigas salas especiais, que eram separadas
das outras. A Língua Brasileira de Sinais é a
única forma de incluir pessoas necessidades
especiais auditivas na sociedade.
Segundo Soares (2009):
[...] O letramento [...] é essencialmente um
conjunto de práticas socialmente construídas que envolvem a leitura e a escrita, geradas por processos sociais mais amplos,
e responsáveis por reforçar ou questionar
valores, tradições e formas de distribuição
de poder presentes nos contextos sociais.
(SOARES, 2009, p.74-75).

As famílias em primeiro lugar deve ser
o começo de tudo, os professores apenas
auxiliam para que esse indivíduo tenha um
lugar ao sol no mundo. Filhos de pais surdos
têm mais sucesso na alfabetização do que
filhos de pais ouvintes, porque os surdos estão mais presentes e porque eles se preocupam mais com o futuro porque sabem como
poderá ser difícil a caminhada. Muito se fala
em fracasso escolar para os surdos porque
a maioria é de pais ouvintes e na maioria das
vezes chegam às escolas sem saber língua
alguma.

POLÍTICA PÚBLICA DE INCLUSÃO
A política de inclusão é baseada em
documentos de grande relevância nacionais e
internacionais como é o caso da Declaração
Universal dos Direitos Humanos (1948) que
defende uma sociedade mais justa, de igualdade e sem preconceitos e discriminações.
A política pública de inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais no ensino regular de acordo com Lázari
é sustentada em primeiro momento com a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação nacionalLDBEN (LEI 4024/61) dando ênfase a educação como direito de todos, e o processo de
integração da educação especial ao sistema
nacional de educação que até então não se
fazia parte ainda.
A Lei 5692/71 veio substituir a LDBEN
vigente que também conferiu a necessidade
de se dar uma atenção maior a educação
especial. Mas só a partir da Constituição Federal de 88 que veio fazer a ampliação e criação de leis sobre as políticas públicas para a
inclusão das pessoas com necessidades educacionais especiais nas escolas regulares.
No qual a Constituição Federal de 1988
no art. 208 confere ser dever do Estado o
Atendimento Educacional Especializado (AEE)
aos alunos com necessidades educacionais
especiais na rede regular de ensino. Mas só a
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partir da LDBEN de 9394/96 no art. 58 consta que essa modalidade de ensino deve ser
oferecida preferencialmente na rede regular,
e deve–se contar com o apoio especializado
para um atendimento eficaz.
A língua refere-se a um conjunto de palavras, utilizadas pelo um determinado povo
para o exercício de sua comunicação, onde
existem as regras combinatórias gramaticais
e sintaxe.
Desse modo não podemos nos referir
a LIBRAS como linguagem, pois ela é uma
língua, onde possui todas regras gramaticais
presentes em qualquer outro idioma.
O Decreto nº 5.626/05 traz as disposições preliminares sobre a inclusão da LIBRAS
nas disciplinas curriculares, da formação do
professor, TILS para atuar nessa área, como
o Art. 18 traz em seu texto.
A educação inclusiva se baseia na Resolução do CEB Nº2 (2001) de 11 de setembro de 2001 que instituiu as Diretrizes Nacionais para Educação Especial na educação
básica, em que a mesma traz o parecer sobre
a política de inclusão do aluno com necessidades educacionais especiais na rede regular de ensino. Segundo o parecer a seguir a
Educação Inclusiva:
[...] não consiste apenas na permanência física desses alunos junto aos demais
educandos, mas representa a ousadia
de rever concepções e paradigmas, bem
como desenvolver o potencial dessas
pessoas, respeitando suas diferenças e
atendendo suas necessidades (BRASIL,
2001).

Pois a educação inclusiva não se baseia na integração desse aluno na sala de
aula regular, mas sim na inclusão especificamente, onde o educando possa estar interagindo com os colegas e professores, desenvolvendo suas capacidades físicas, sociais e
psicomotoras.

A partir dessa necessidade e buscando
melhor atender a política de inclusão da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LBDEN) em 2002 foi a oficialização da Língua Brasileira de Sinais- LIBRAS. No qual a
mesma trouxe avanços e muitas discussões
nesse campo.
A partir da Lei 10.436/02 de 24 de abril
de 2002 a LIBRAS tornou-se oficialmente a
língua da comunidade das pessoas Surdas
no Brasil, mas não substituindo a Língua Portuguesa como na modalidade escrita. A referida lei veio garantir o direito de estar incluso
na escola, no trabalho e em todas as instâncias da sociedade, podendo assim exercer a
cidadania.
Em 22 de Dezembro de 2005, é instituído o decreto Nº 5.626, que veio regulamentar
o Art. 18 da lei 10.098 de 19 de dezembro
de 2000 e a Lei no 10.436, de 24 de abril de
2002 , o mesmo traz as disposições preliminares sobre a pessoa Surda, a LIBRAS como
disciplina curricular obrigatória nos cursos de
formação de professores e nos cursos de fonoaudiologia, a formação de professores e
tradutores em LIBRAS, a formação do TILS de
LIBRAS- língua portuguesa , o uso e a difusão
da LIBRAS e a língua portuguesa para que
os alunos tenham acesso à educação, o papel do poder público e empresas que tenham
permissão do uso do poder público para fazer
a praxe e difusão da LIBRAS e a garantia do
direito à educação das pessoas Surdas.
Esse modo de organização no sistema
regular de ensino para o atendimento as pessoas com necessidades educacionais especiais são de grande relevância, pois estará
dando ênfase aos mesmos o sinônimo de
igualdade de direitos, possibilitando o ensino/
aprendizagem e desenvolvimento sociocultural desses educandos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A consideração final deste presente estudo me possibilitou analisar como acontece o
processo de ensino aprendizagem, a inclusão dos alunos Surdos em sala regular.
A problemática foi apresentada buscando as soluções para diminuir as dificuldades
encontradas pelos professores para atuar com alunos Surdos em sala de aula regular.
A educação de Surdos no Brasil é antiga, cercada de muitas lutas, preconceitos, porém
só veio ganhar destaque depois de muitas discussões no campo, com abordagem nacional
e internacional visando dar atenção especial a educação de Surdos, e veio se efetivar com
as políticas pública de educação inclusiva, como a criação da lei nº 10.436/02 que dispõe
sobre LIBRAS, regulamentada pelo decreto nº 5.626/05 que veio assegurar de uma maneira
mais clara todas as atribuições da LIBRAS, sobre a formação dos profissionais, a difusão da
mesma como língua oficial da comunidade Surda.
A partir desses avanços na educação de Surdos, foi alcançada grandes conquistas,
como a oficialização da língua de sinais, como língua natural do povo Surdo, bem como a
inclusão desses alunos em sala de aula regular de ensino, e assim abrindo discussões fundamentais para o processo de ensino aprendizagem desses alunos, se atentando as diferenças,
onde deve se ter um olhar especial para alcançar os objetivos importantes, que é o desenvolvimento pleno dos alunos Surdos em seus diferentes aspectos.
Levando em consideração os conhecimentos acerca do tema abordado nesse trabalho
os objetivos específicos contemplaram e a coleta de dados de modo que foi viável alcançar
o objetivo geral do presente estudo.
Portanto identificou-se que as dificuldades encontradas pelos professores para trabalhar
com alunos Surdos em sala de aula regular se baseia na inexistência de formação adequada
para o exercício da profissão, onde os mesmos para atuarem nos anos finais do ensino fundamental deveriam ser formados em curso superior, de licenciatura em letras libras ou libras
língua portuguesa, assim como aponta o Decreto Federal nº5.626/05.
Portanto, conclui-se que a partir dos pontos destacados traz a resposta a problemática
levantada nessa pesquisa, pois a resposta se configura onde alguns professores tem grandes
anseios e desejo de contribuir de uma maneira satisfatória para o ensino aprendizagem dos
alunos Surdos que estão frequentando a sala de aula regular, porém o que impossibilita esse
processo de fluir adequadamente é a falta de formação adequada na área de LIBRAS, onde
o desconhecimento acerca da língua de sinais, afeta diretamente a comunicação entre Surdos
e ouvintes, a ausência de metodologias adequadas voltada para a educação de Surdos e a
omissão de recursos didáticos favoráveis ao desenvolvimento dos mesmos.

30 - ABRIL/ 2022 - Educar FCE

472

Revista Educar FCE - 53 ª Edição - 30 - Abril/ 2022

REFERÊNCIAS
BRASIL. Decreto nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de
2002. Brasília: Presidência da República, casa civil, 2005.
GÓES, Maria Cecília Rafael de. Linguagem, surdez e educação. Campinas, SP, 4. ed. revista. Autores Associados, 2012.
GOLDFIELD, Marcia. A criança surda: linguagem e cognição numa perspectiva sócio interacionista, São Paulo,
Plexus, 1997.
PEREIRA, Maria Cristina da C. (org.) Orientações Curriculares e Proposição de Expectativas de Aprendizagem para a Educação Infantil e Ensino Fundamental. São Paulo. Secretaria da Educação do Estado de São
Paulo, 2008.
SILVA, A. A. A surdez e a pessoa surda: revisão e tópicos básicos. In: CICCONE, M. Comunicação Total. 2ª
Ed. Rio de Janeiro: Cultura Médica, 1996.
SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte, Ed. 3, autêntica, 2009.
STROBEL, Karin. As Imagens do Outro Sobre a Cultura Surda. Florianopolis, UFSC, 2008.

30 - ABRIL/ 2022 - Educar FCE

473

Revista Educar FCE - 53 ª Edição - 30 - Abril/ 2022

Graduada em Pedagogia pela Faculdades
Metropolitanas Unidas -FMU (1994); Especialista em
pedagogia pela Faculdade FMU (1994); Professora
de Ensino Fundamental I - na EMEFM Guiomar
Cabral.

VALERIA APARECIDA
PASCHOALINI COELHO

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

474

Revista Educar FCE - 53 ª Edição - 30 - Abril/ 2022

A ESCOLA REGULAR CONTEMPORÂNEA E A EDUCAÇÃO
INCLUSIVA
RESUMO: A escola atual está em processo de preparação para receber e conceder uma educação
de qualidade direcionada a todos os indivíduos; independente de suas limitações, possibilidades
ou grau de comprometimento por conta de alguma deficiência. Assim, a escola contemporânea
desenvolve ações didático-pedagógicas que integram, socializam e educam alunos de inclusão
de modo amplo, dinâmico e flexível, contribuindo assim, para que a aquisição de conhecimentos
e conceitos seja em consonância com as reais necessidades dos alunos atendidos. Posto isto,
este trabalho analisa o processo educacional inclusivo em tempos modernos por meio de uma
metodologia de pesquisa bibliográfica e exploratória. Ou seja, elencam-se aqui informações e
dados pertinentes ao ato de incluir e educar a todos de modo coerente e coeso.

Palavras-chave: ESCOLA REGULAR; CONTEMPORÂNEA; EDUCAÇÃO INCLUSIVA.
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INTRODUÇÃO

A

função social da escola que é formar os indivíduos, cidadãos e academicamente,
estende-se a outras instâncias sociais e passa a desenvolver ações voltadas à
formação da identidade de cada sujeito ali presente.

A partir disso, percebe-se atualmente uma série de eventos direcionados a inclusão escolar e a valorização das capacidades e habilidades de alunos com deficiências, síndromes
ou transtornos.
Logo, a escola regular passa a receber e a educar alunos de inclusão em salas de aula
comuns e com vistas a primar pelo aprimoramento de seu cognitivo e pela consideração de
suas percepções e aptidões. O objetivo geral deste estudo é fazer uma análise do processo
de inclusão na escola regular de ensino.
Como objetivos específicos discutir a inclusão dos alunos com necessidades especiais,
mostrar a necessidade de uma adaptação curricular e metodologias que possibilitem o aluno
a aprender.
Pergunta-se como é possível fazer a inclusão do aluno com necessidades especiais e
quais os recursos para incluir esse aluno no ensino regular?
Justifica-se esse trabalho tendo em vista que a sociedade contemporânea é altamente
mutável e que seus reflexos são percebidos em todos seus segmentos, a escola não pode
ficar alheia a isso.
Ou seja, esta precisa se ajustar aos moldes socioculturais que cerceiam o ato educacional vigente e, de modo amplo, deve conceber aprendizagens a serem utilizadas fora dos
muros escolares.
Assim, esta se torna uma oportunidade de preparar o educando para enfrentar e compreender as adversidades que permeiam a vida em coletividade. Sendo mutável, esta sociedade vive sob efeitos da globalização que se alastraram por todas as esferas e que, sob uma
atmosfera de troca de experiências e saberes, cria oportunidades de interiorizar conhecimentos
e conceitos essenciais à vida em conjunto.
Dessa forma, a escola contemporânea vive um processo de adequação e preparação
de ambientes, recursos e profissionais para que a modalidade educacional inclusiva seja ofertada com qualidade e pautada em princípios de legalidade, de igualdade e de socialização.
Posto isto, a leitura, a análise e a reunião de informações e dados obtidos por meio de
obras bibliográficas acerca da educação inclusiva foram de suma importância para que a
compreensão de tal modalidade seja correta e coesa.
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A ESCOLA REGULAR
CONTEMPORÂNEA E A EDUCAÇÃO
INCLUSIVA
A escola pública regular contemporânea vem se constituindo há várias décadas e
sua meta é abrir espaços para que o direito
social à Educação contemple a todos sem
restrições ou exclusões.
Para tanto, o que se presencia hoje é
uma série de eventos e movimentos que incentivam e apóiam a prática da modalidade
educacional inclusiva em seu interior.
O fato de vir se constituindo há tanto
tempo, a escola pública passou por vários
momentos sociais que contribuíram para que
se moldasse de maneira sólida e coesa. Com
isso, o cenário educacional atual imprime um
modelo de conceder e aprimorar a educação
que vai ao encontro das reais necessidades
do seu público-alvo.
Ao citar as necessidades dos alunos
atendidos nas escolas regulares atuais, vale
citar aquelas que mais se destacam tais como:
preparação para o mercado de trabalho, formação acadêmica calcada em tecnologias
da informática e midiáticas, qualificação profissional, valorização das diferenças, respeito
ao próximo e ao meio ambiente, conscientização biológica e científica, interiorização de
conceitos ligados a reciclagem, reaproveitamento e recriação, adaptação metodológica
para atendimento a alunos com necessidades
educacionais especiais, dentre outros.
No entanto, ao considerar tais necessidades, depara-se com quatro eixos que o
Código de Prática das Necessidades Educacionais Especiais considera como essenciais.
Sendo elas: comunicação e interação; cognição e aprendizagem; desenvolvimento comportamental, emocional e social e desenvolvimento sensorial ou físico (O’REGAN, 2007,
p.11).

Tal código emite então um relatório na
qual se constata que:
As necessidades dos indivíduos mudam
com o tempo, e em seguida propôs que
as situações deveriam acomodar as
mudanças de uma maneira flexível. Ele
estabeleceu que crianças com necessidades educacionais especiais deveriam
ser avaliadas, suas necessidades identificadas através de perfis detalhados e que
a proposta deveria ser aplicável a mais
crianças. Foi este pedaço da legislação
que iria mudar drasticamente a visão das
necessidades especiais. Essa foi também
a primeira vez que a proposição de necessidades especiais foi vista como um
contínuo de necessidade, um afastamento
significativo as posição anterior de polaridade onde a posição era tanto dentro
de escolas especiais quanto nas escolas
regulares (BROCK et al., 2011, p. 256).

Desta forma, a escola se apresenta atualmente como um ambiente onde a matrícula,
a frequência e a plena evolução das aprendizagens são a válvula propulsora para que
todos que nela adentrarem sejam considerados, estimulados e valorizados. É ali que os
alunos devem receber instruções referentes
às diversas áreas do conhecimento e, acima
de tudo, serem notados em suas percepções,
aptidões e limitações.
Tendo em vista que a escola regular desenvolve suas ações didático- pedagógicas
focada na diversidade social e cultural que
a molda, é justamente ela que deve empenhar-se em incluir, educar e socializar a todos
de forma unificada, segmentada e linear. Ou
seja, deve primar por um modelo educacional
inclusivo e alicerçado em princípios de igualdade, de legalidade e respeito às diferenças,
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Haja vista o modo que encontrou para incluir na escola a representação das várias
classes sociais e de diferentes espaços
de significado componentes da dimensão
macro da sociedade. Assim trouxe para o
espaço micro da escola a representatividade da diversidade social, acolhendo alunos
diferenciados em suas origens. Assumindo
essa ideia como valor, preciso foi conceber um currículo mais rico que o vigente,
a fim de ampliar não só conhecimento do
meio diversificado, social e cultural, em
suas múltiplas facetas, mas de expandir
as possibilidades de atender a pluralidade/
diversidade dos alunos em suas aptidões
e interesses (LIMA; ROVAI, 2015, p.128).

Ao considerar a diversidade social e
cultural que permeia o cenário educacional
contemporâneo, vale levar em conta as questões éticas, étnicas, de deficiências e de opções. Assim, a escola que tem a função social
de promover as aprendizagens direcionadas,
as formações acadêmicas e cidadãs passam
também, a consolidar-se com os interesses
daqueles com algum comprometimento motor, psíquico, emocional ou de conduta, os
ditos “alunos de inclusão”.
Nesta perspectiva, esta passa a criar
ambientes, preparar pessoal, selecionar materiais, adaptar mobiliário, adquirir tecnologias
e a angariar recursos a serem investidos em
acessibilidade e instrumentos pedagógicos
direcionados ao avanço educacional e sociocultural de todos os presentes.

De acordo com Rodrigues (2006, p.173):
Para efetivar a inclusão é preciso, portanto, transformar a escola regular em sua
estrutura organizativa, começando, por
desconstruir práticas segregacionistas, o
que implica questionar concepções e valores, abandonando modelos que discriminam pessoas PNE, ou qualquer aluno.
Entendida dessa forma, a inclusão significa um avanço educacional com importantes repercussões políticas e sociais,
visto que não se trata de adequar, mas
de transformar a realidade das práticas
educacionais em função de um valor universal que é o do desenvolvimento do ser
humano (RODRIGUES, 2006, p.173).

Ao criar ambientes espera-se que a instituição educacional invista em acesso, permanência
e conforto do educando enquanto membro do
grupo escolar. Assim, investir em acesso passa
a ser a instalação, construção ou adequação de
rampas, barras, sanitários, portas, pisos antiderrapantes, apoios e etc. Já os instrumentos pedagógicos surgem como blocos lógicos, materiais
concretos comprados ou confeccionados, cadernos e atividades ampliados, dentre outros,
A acessibilidade à educação dentro do
âmbito de discussões sobre acessibilidade
pode ser resumida como todas as possibilidades que permitem ao estudante portador de deficiência frequentar e relacionar-se
com a comunidade acadêmica. [...]. A acessibilidade arquitetônica não pode ser vista
apenas como um conjunto de rampas e medidas a serem respeitadas, mas ser parte
de uma filosofia geral de acolhimento, conforto e facilidade em todas as dependências
dos edifícios. Nesse sentido, a acessibilidade física das instituições educacionais ainda
representa um problema a ser resolvido: a
carga de esforço que é solicitada a pessoas
com mobilidade reduzida para chegarem à
escola, percorrerem os longos corredores,
mudarem de salas, deslocarem-se à cantina, entre outros problemas de acesso, muitas vezes tornam-se práticas impossíveis
dado que se exige da pessoa com mobilidade reduzida um esforço muito maior do
que se exige dos outros estudantes. Esse
fato não contribui para a igualdade de oportunidades (GARCIA, 2008, p.93).
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Ao considerar o avanço pedagógico de
alunos de inclusão, importa-se com o fato de
que estes possuem peculiaridades e limites
que os tornam incapazes de desenvolver determinadas tarefas com a mesma desenvoltura e riqueza de detalhes das produções daqueles ditos “normais”; o que faz com que a
escola e comunidade escolar envolve-se em
ações que levem em conta suas capacidades
e habilidades para, a partir daí implementar
procedimentos educativos mais amplos, mais
flexíveis e mais dinâmicos.
De acordo com Mantoan apud Rodrigues (2013, p.6):
A inclusão é uma inovação que implica
um esforço de modernização e reestruturação das condições atuais da maioria
de nossas escolas, (especialmente as de
nível básico) ao assumirem que as dificuldades alguns alunos não são apenas
deles, mas resultam em grande parte, do
modo como o ensino é ministrado e de
como a aprendizagem é concebida e avaliada (RODRIGUES, 2013, p.6).

Todavia, este avanço só é perceptível a
partir do momento em que o indivíduo deficiente, com síndromes ou transtornos sinta-se
motivado, integrado e incluído. Com isso, almeja-se que este indivíduo seja escolarizado
em pleno acordo com o Currículo Escolar e
Proposta Pedagógica vigentes para, a partir
disso, criar uma atmosfera de troca de experiências e saberes que vai ao encontro das
reais necessidades do aluno e, em consonância, oportunizaram a elevação de índices
de interiorização de conteúdos e conceitos,
a ampliação de saberes socioculturais e a
contextualização da educação escolar com a
vivência na vida em coletividade.

Fazer com que o aluno de inclusão seja
integrado ao grupo escolar pode ser entendida, como a escola se consolida à suas limitações e condições. Desse modo, integrá-lo
significa abrir e criar espaços onde sua estadia seja segura, significativa e solidária.
Já no tocante a inclusão, espera-se que
a instituição disponha de profissional previamente qualificado, que oportunize a apreensão de aprendizagens relacionadas às disciplinas obrigatórias escolares e que, conceda
também, informações voltadas à convivência
em grupo, a prática social adequada, a luta
por direitos, a prática da vida pessoal relacionada à higiene, alimentação, respeito a espaços públicos, etc.
Sassaki apud Sampaio; Sampaio (2009,
p.41) analisa esta questão da integração/inclusão, contrapondo o modelo social da deficiência e esclarece que:
A integração contrapondo o método médico ao modelo social da deficiência. A
integração estaria associada ao primeiro,
no qual toda deficiência é vista como um
problema do indivíduo, por isso a pessoa
deficiente é que precisa ser curada, tratada, reabilitada, habilitada, etc., a fim de
ser adequada à sociedade. Já na inclusão
prepondera o modelo social da deficiência que concebe os problemas dos deficientes como determinados socialmente,
uma vez que é a própria sociedade que
cria problemas para as pessoas com deficiência, causando-lhes desvantagem no
desempenho dos papéis sociais (SAMPAIO, 2009, p.41).

Já a Proposta Pedagógica apresenta
uma visão mais ampla sobre a escola e as
formas adotadas por ela para proporcionar
ao alunado e professorado melhores condições estruturais, pedagógicas, tecnológicas
e de pessoal voltadas à plena escolarização
de alunos deficientes ou não; trata-se de elencar e apresentar formas de buscar e alcançar
melhores resultados a todos os segmentos
da instituição escolar e comunidade atendida,
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Em nome de princípios democráticos que
pregam educação para todos, o que se
observa hoje na rede de ensino são inúmeros profissionais transtornados pela
falta de preparo ante uma tarefa que lhes
parece hercúlea e também mergulhados
em dúvidas, ansiedades e incertezas, sobre como viabilizar a concretização de tal
proposta (BASTOS, 2005, p.135).

Importa-se com o detalhe de que este
aluno (de inclusão) apresenta uma série de
particularidades que o colocam em “situação
de risco” na sala de aula. Afirma-se isso, ao
considerar seu grau de comprometimento,
suas limitações psíquicas, suas necessidades
educacionais e suas expectativas.
Assim, nesta perspectiva, as Tecnologias surgem no cenário educacional como
uma gama de “ferramentas” capazes de elevar índices de socialização, de aquisição de
aprendizagens e formação acadêmica e cidadã. Estas compreendem recursos mobiliários, tecnológicos, adaptativos e motores que
beneficiam a educação inclusiva e o aluno de
inclusão.
Segundo Sassaki apud Libório; Silva
(2005, p.79):
Há um emergente consenso de que crianças e jovens com necessidades educativas especiais devem ser incluídos nos
planos educativos feitos para a maioria
das crianças. Isto levou ao conceito de escola inclusiva. O desafio da escola inclusiva é o de desenvolver uma pedagogia
centrada no aluno, uma pedagogia capaz
de educar com sucesso todos os alunos,
incluindo aqueles com deficiências e desvantagens severas (SILVA, 2005, p.79).

Os alunos de inclusão formam hoje um
seleto grupo de pessoas que são recebidas
na escola regular de maneira a contemplar
um direito social descrito na Constituição Federal Brasileira, (1988). Assim, tal direito é
concedido sob uma série de providências que
vão ao encontro dos documentos legais que
regem a educação pública regular e que, se
concretiza com a preparação da comunidade
escolar para conceder a educação inclusiva
com qualidade e garantias.
Art.205. A educação, direito de todos e
dever de todos e dever do Estado e da
família, será promovida e incentivada com
a colaboração da sociedade, visando ao
pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania
e qualificação para o trabalho. Art.206.
O ensino será ministrado com base nos
seguintes princípios: Igualdade de condições para o acesso e permanência na
escola; [...]Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988).

Primar pela qualidade da educação
ofertada a alunos de inclusão é colocá-lo em
estreito contato com tudo o quanto estiver relacionado à sua evolução, enquanto cidadão.
A garantia da educação aparece no cenário
atual como uma modalidade inclusiva que
procede a modalidade regular de ensino e
que ultrapassa limites sociais e culturais ora
estabelecidos em décadas passadas.
Dessa forma, percebe-se uma extensa
mobilização por parte de organizações, núcleos educacionais individuais e familiares
de pessoas com deficiências com o intuito
de fazer com que a educação inclusiva se
dê de forma linear, segmentada e acima de
tudo, alicerçada em recursos tecnológicos e
midiáticos.
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O PAPEL DA COMUNIDADE ESCOLAR
FRENTE À EDUCAÇÃO INCLUSIVA
A escola pública regular que assume o
compromisso de desenvolver um ato educativo realmente inclusivo acaba por consumar
a vida social com as ações didático-pedagógicas contemporâneas. Tal compromisso visa
favorecer o desenvolvimento dos indivíduos
em todos os aspectos. Seja no social, no cultural, no afetivo, no espiritual, etc.
Esse deve então, ser firmado entre as
várias esferas no processo de ensino e aprendizado de modo que envolva a todos numa
atmosfera de troca de saberes e experiências
que vão ao encontro das reais necessidades
dos indivíduos que compõem o grupo escolar
que ali se forma.

As experiências que cerceiam o ato educativo são necessárias para a facilitação dos
processos de formação acadêmica e cidadã
dos alunos ali presentes, oportunizando a manifestação, a discussão e o aprimoramento de
aprendizagens intimamente ligadas à vida em
coletividade. Desse modo, estas experiências
devem ser sólidas, íntegras e alicerçadas em
princípios de legalidade, igualdade e compatibilidade de valores.
Ressalta-se que estas experiências são
de suma importância para o crescimento dos
indivíduos; sejam eles de inclusão ou não.
Desse modo, devem ser bem estabelecidas
de maneira que seja capaz de inserir os alunos numa onda de ensinamentos e aprendizagens que terão significados e valores para
a vida fora dos muros escolares.

Estas esferas devem então, envolver a
todos os sujeitos que estão a frente de tal
processo favorecendo a aquisição saudável e
amistosa de conteúdos e conceitos relacionados ao desenvolvimento de suas habilidades
e capacidades primando por suas aptidões
e percepções.

Assim, estas devem ser tratadas com a
devida seriedade e com o máximo de cautela
para que seus resultados sejam favoráveis as
aspirações da comunidade escolar, dos familiares e do próprio aluno.

Uma atmosfera de troca de saberes é
aquela onde os indivíduos têm autonomia e
liberdade para se manifestarem e inserirem-se em ações pedagógicas que possibilitem
sua plena participação e manifestação. Esta
deve então, ser ampla, flexível e em pleno
acordo com aquilo previsto nos documentos
que regem o ato educacional, priorizando o
crescimento intelectual dos sujeitos em processo de escolarização.

As esferas que compõem o cenário
educacional atual apresentam características
próprias advindas de uma sociedade que imprime vestígios da era globalizada e que, de
forma indireta, atinge a todos os indivíduos
ligados ao ato educacional.

Nesta atmosfera devem estar integrados aqueles alunos caracterizados como alunos de “inclusão” assistidos por profissionais
altamente qualificados e comprometidos com
sua plena evolução sociocultural. Assim, o
ambiente escolar deve estar organizado de
maneira a ampliar os horizontes educacionais
dos alunos atendidos valorizando sua “bagagem” e suas expectativas.

Com isso, não só a instituição educacional quanto todos aqueles que se comprometem a acrescentar mais significados ao
processo educativo, devem ter consciência
de que o fará sob uma ótica altamente mutável e alicerçada na igualdade de condições e
permanência de alunos deficientes, com síndromes ou transtornos presentes em salas de
aula regulares.
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Estas esferas envolvem profissionais
das diversas funções desenvolvidas na escola e passam a determinar o sucesso ou o fracasso das aprendizagens ali ofertadas. Dessa
forma, cada elemento que compõe o quadro
de funcionários ou colaboradores, deve ter
em mente que tudo o quanto for feito em prol
da escolarização contemporânea deve ir ao
encontro das aspirações e necessidades do
alunado ora atendido.
Levando-se em conta que cada profissional que está ligado ao processo educacional contemporâneo tem um papel essencial
no desenvolvimento das aptidões dos alunos
de inclusão, oportunizando sua formação acadêmica e cidadã em todos os níveis, há clara
a necessidade de fazer com que cada um
exerça seu papel com competência e responsabilidade.
Com isso, ter-se-á um trabalho educacional que contribui para que o indivíduo se
aproprie de conhecimentos necessários às
suas relações fora do estabelecimento educacional.
Todavia, cada colaborador que faz parte
da comunidade escolar estabelece vínculos
empregatícios e profissionalizantes que vão
ao encontro de uma educação de qualidade
calcada no uso de diversas técnicas, variadas
metodologias e sob o estabelecimento de novas parcerias; sejam elas diretamente ligadas
ao processo de escolarização ou não.
Importa-se com o fato de que cada colaborador faz parte da comunidade escolar
que atende e desenvolve o ato educativo inclusivo. Assim, todos devem ter consciência
de suas atribuições e responsabilidades, primando pela plena inserção e educação de
alunos de inclusão em salas regulares.

Como a comunidade escolar é composta por indivíduos que desenvolvem as mais diversas tarefas, torna-se importante que tanto
a equipe diretiva quanto a equipe técnico-pedagógica, perpassando pelo corpo docente,
estabeleçam vínculos de troca de experiências e saberes voltados ao crescimento social, cultural, espiritual e emocional de cada
elemento que ali se encontra.
Posto isto, torna-se clara a necessidade
de fazer com que os gestores escolares tomem partido daquilo que realmente importa
ao ato educacional, concedendo espaço e
condições ao processo de concessão e aquisição de aprendizagens essenciais à vida em
coletividade.
Levando-se em conta que a equipe
gestora tem o “poder” em suas mãos e que
cabe a ela dirigir e coordenar as etapas e os
níveis do processo educacional, selecionando
espaços e pessoas apropriados para tal, surge também a necessidade de buscar apoios
e parcerias viáveis e válidas para o referido
processo. Assim, tendo o poder em mãos e
sabendo a quem recorrer, o gestor escolar
passa a ser tido como a válvula propulsora
para que elementos e eventos voltados à educação inclusiva e de qualidade se consolide
no interior da escola. Dessa forma, não só o
gestor como todos os integrantes da escola
têm que se relacionar amistosamente com a
comunidade escolar criando uma base sólida
para que a educação inclusiva e para a diversidade se dê a contento.
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Como esta comunidade se forma a partir da seleção e composição de indivíduos
advindos de diversas camadas sociais e com
formações diversas, tem-se que oportunizar o
pleno contato desses com a realidade educacional que lhe será apresentada a partir daí
colocando-os frente a frente com situações
cotidianas que serão de suma importância
para a interiorização de informações e dados,
além da contribuição significativa para que a
socialização e integração de sujeitos deficientes ao grupo escolar na qual é pertencente
sejam saudáveis e amistosas.
Posto isto, tanto a escola quanto as famílias passam a ser responsabilizados por
práticas didático- pedagógicas cada vez mais
eficazes e coerentes que respeitem as limitações e capacidades de cada sujeito em
processo de escolarização e passem a contribuir estreitamente com a formação de sua
identidade.
Já Souza (2004, p.37) nos diz que:
A prática pedagógica expressa as atividades rotineiras que são desenvolvidas
no cenário escolar. Podem ser atividades
planejadas com o intuito de possibilitar a
transformação ou podem ser atividades
bancárias, tendo a dimensão do depósito
de conteúdo como característica central
(SOUZA, 2004, p.37).

Tal comunidade é formada então, por
elementos socioculturais e pessoas, que se
apresentam sob diversas óticas, e que passam a se relacionar intimamente com as fases de concessão e aquisição de conceitos
e conhecimentos.

Esta passa então, a ser o norte para
que o ato educativo que ali se concluir passe
a direcionar os sujeitos a um ensinamento essencial a vida em coletividade e ao estabelecimento de formas de vida mútuas e alicerçadas
em expectativas e investimentos financeiros,
de pessoal, acessibilidade, adequações, seleção de materiais, estabelecimento de metas,
dentre outros pontos a serem validados.
Importa-se também, com o fato de que
esta comunidade é responsável pelo estabelecimento de novos paradigmas educacionais
e em contrapartida, pela inserção de novos
parâmetros a serem contemplados ao longo
do processo educacional inclusivo. Dessa forma, esta está posta na sociedade contemporânea como uma das possibilidades de fazer
com que o ato educativo ora almejado seja
sólido, íntegro e coeso.
Como a sociedade está em constante
mutação, a educação não está alheia a isso.
Assim, tanto a escola quanto suas vertentes
devem estar em consonância com os interesses ora almejados e estabelecidos por todos
os envolvidos e beneficiados. Já que, de acordo com Moraes (2007, p.16):
Acreditamos que as coisas não mudam na
escola, principalmente, pelas dificuldades
enfrentadas por todos aqueles que nela
exercem as suas atividades profissionais
ao tentarem se adaptar a uma nova cultura
de trabalho, que, por sua vez, requer uma
profunda revisão na maneira de ensinar e
aprender. Embora quase todos percebam
que o mundo ao redor está se transformando de forma bastante acelerada, a educação continua apresentando resultados
cada vez mais preocupantes em todo o
mundo e a grande maioria dos professores
ainda continua privilegiando a velha maneira como foram ensinados, reforçando
o velho ensino, afastando o aprendiz do
processo de construção do conhecimento, conservando um modelo de sociedade
que produz seres incompetentes, incapazes de criar, pensar, construir e reconstruir
conhecimento (MORAES, 2007, p.16).
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Sendo ela responsável por tal estabelecimento, deve receber da equipe gestora o apoio
necessário para que consiga contribuir positivamente com o desenvolvimento social e cognitivo de cada aluno ali presente. Ao receber este
apoio a comunidade supramencionada passa a
ter consigo um compromisso com a educação
escolar, que representa a colaboração integral
aos processos de formação acadêmica.
Tem-se aqui como comunidade escolar
todos os integrantes que formam o quadro de
colaboradores da instituição escolar e que, de
modo direto, facilitam as interações sociais,
as avaliações e as evoluções do indivíduo em
formação.
A comunidade escolar é formada por
pais, funcionários, colaboradores, educadores, gestores, equipe técnico-pedagógica,
grêmios, conselhos, recreadores, órgãos ligados ao setor administrativo, etc.
Esta tem o compromisso de contribuir
estreitamente com o bom andamento do processo de escolarização que se dá de modo
coeso e inclusivo e, em consequência acaba
por firmar um compromisso que vai além dos
muros escolares. Ou seja, esta tem finalidade
de contextualizar os ensinamentos escolares
com aquilo que se solidifica na comunidade
na qual o sujeito é pertencente.
No entanto, Garcia colabora informando-nos que:
Para que a comunidade escolar se sinta
encorajada a participar coletivamente deve
contar com a oportunidade do exercício do
debater, discutir, criticar, apreciar e propor.
O aprendizado da participação, portanto,
se realiza no próprio ato de ir influindo em
diferentes instâncias do processo decisório
escolar. Consequentemente, o estímulo à
participação de alunos e pais, fortalece sua
capacidade de interferir e contribuir com originalidade na luta pela transformação da
sociedade, em direção à conquista de uma
real cidadania, que lhes torne verdadeiramente legítima, o direito à educação, saúde, habitação, justiça, igualdade jurídica e
liberdade. O direito à vida (2002, p.47, 48).

O processo de escolarização é envolto
por uma série de eventos e situações que
representam o sucesso ou o fracasso da
formação individual de cada elemento ali
presente. Nesse processo há a presença
da comunidade escolar que representa
um auxílio constante na concessão de informações e dados pertinentes às aprendizagens escolares e coletivas.

A comunidade escolar que é participativa e alicerçada em princípios de legalidade e igualdade de condições representa um
aparato eficaz no combate às desigualdades
sociais, na redução de índices de exclusão,
na formação de paradigmas rotulantes, no estabelecimento de metas a serem alcançadas
em curto, médio ou longo prazo, na abertura
dos portões escolares permitindo o livre acesso de indivíduos caracterizados como alunos
de inclusão, dentre outros aspectos.
Grochoska (2013, p.39) acrescenta
que:
O processo de discussão e participação
valoriza a comunidade escolar, fazendo com
que todos percebam a importância de sua
contribuição para a instituição de ensino, desde o trabalho da direção da escola, a limpeza
realizada pelas zeladoras até a atuação de pais
e alunos. Essa proposta de participação de todos produz a conscientização da comunidade
escolar de que todos os agentes da instituição
possuem o mesmo grau de importância para
o bom funcionamento da instituição e que todos podem contribuir e são responsáveis pela
melhoria da qualidade da educação básica
(GROCHOSKA, 2013, p.39).
Assim, esta deve se calcar em ideais
possíveis de serem contemplados e devem
ainda, buscar o estabelecimento de objetivos
que vão ao encontro das reais necessidades
daqueles que buscam na escola respostas
para indagações que os acompanham há décadas. Logo, tais ideais devem ser sólidos,
coerentes e em pleno acordo com a realidade
que o direciona.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Abrir espaço para que alunos de inclusão sejam atendidos e educados em escolas
regulares é uma das principais ações a ser postas no cenário sociocultural contemporâneo.
Ao abri-lo estar-se-á favorecendo a formação acadêmica e cidadã em todas as instâncias
daqueles que ali se encontram.
Se quisermos uma escola democrática, na qual os direitos de todos sejam respeitados,
é preciso refletir muito acerca deste assunto, já que é a partir da reflexão e da observação
que se constrói a ação pedagógica.
A escola que desenvolve a modalidade educacional inclusiva com autonomia, eficácia e
responsabilidade está contribuindo, mesmo que indiretamente, com o desenvolvimento social,
cognitivo e emocional de todos os alunos, primando inclusive, pela integração e socialização
daqueles que compõem o grupo de alunos de inclusão. Assim, a escola deve ser flexível, e
se adaptar às necessidades dos alunos.
Para isso é necessário promover debates e acionar os mecanismos de ação positiva
para a criação de uma escola capaz de ver e trabalhar a criança como um todo, desafiando
as suas potencialidades.
Sabe-se que a verdadeira inclusão, implica na criação de um conjunto de condições,
tais como a formação dos profissionais, aquisição de materiais e equipamentos adequados,flexibilização curricular, melhoramento de espaço físico (luminosidade, rampas de acesso,
facilidade em orientação e mobilidade) e uma equipe multidisciplinar que acompanham e
avaliam a evolução das crianças com NEE.
O atual excesso de leis e discursos que sustentam a educação inclusiva não tem elucidado as condições para sua consolidação prática. A obra de Vygotsky, em contrapartida,
apresenta indicativos para a melhoria das condições de ensino e aprendizagem de alunos
com deficiência, sobretudo daqueles com deficiências sensoriais.
As escolas não são preparadas para receber alunos que portam determinados tipos
de deficiência e, sem dúvida, este é também um empecilho para a integração desse aluno.
A literatura evidencia que, no cotidiano da escola, os alunos com necessidades educacionais especiais, inseridos nas salas de aula regular, vivem uma situação de experiência
escolar precária, ficando, quase sempre, à margem dos acontecimentos e das atividades
em classe, porque muito pouco de especial é realizado em relação às características de sua
diferença.
Finalmente, é necessário que se reivindique o comprometimento real dos gestores das
políticas educacionais, para que a educação inclusiva receba as condições e os recursos
necessários, para o atendimento adequado aos alunos com deficiência visual, conforme determinam os documentos normativos vigentes.
Caso contrário, à semelhança do que vem ocorrendo com as outras modalidades e níveis de ensino, o princípio da racionalidade financeira, imporá seus propósitos e a educação
inclusiva passará a ser, apenas, um pretexto para promover a redução de custos, violentando
os direitos dos sujeitos especiais, que deveriam receber do Estado a atenção e o respeito,
que lhes são assegurados, pela Constituição Federal de 1988.
Esta pesquisa concluiu que são importantes os estudos e ações que priorizem a educação e as necessidades educacionais dos estudantes. É necessário também que o professor
tenha acesso às informações sobre os laudos dos alunos para que busquem estratégias que
propiciem o aprendizado e o pleno alcance das potencialidades dos alunos.
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O UNIVERSO LÚDICO: JOGOS E BRINCADEIRAS

RESUMO: A ludicidade na educação representa elemento fundamental para o desenvolvimento
e expansão do universo cognitivo das crianças. Em todos os jogos, os participantes devem
tomar decisões que irão variar o resultado do jogo. Aprender a pensar antes de agir e assumir
a responsabilidade para, quando terminar, assumir as consequências, será essencial para o
bom desenvolvimento. Ao aplicar o jogo na Educação Infantil, aumenta-se a força física e o
desenvolvimento muscular das crianças, além de ajudar a sincronizar os movimentos, melhorando
a precisão gestual e a linguagem. O jogo ajuda a desenvolver o intelecto e entender diferentes
situações para antecipar eventos e resolver problemas. Consequentemente, a capacidade de
desenvolver estratégias para atingir um objetivo também é incentivada.

Palavras-chave: Lúdico; Educação; Jogos; Brincadeiras; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

J

ogos se tornaram um tópico indispensável no domínio da tecnologia educacional.
Embora o conceito de jogos educativos seja relativamente novo, a ideia e o uso
não são.

Já nos anos 60, os videogames foram implementados nos Estados Unidos da América
para as escolas militares e médicas, bem como na comunidade acadêmica geral.
Recentemente, surgiu um interesse novo e crescente em jogos de vídeo projetados para
o uso em ambientes educacionais.
Esse interesse crescente é aparente, entre outras coisas, no número de livros publicados que tratam de aprendizagem baseada em jogos, nos múltiplos seminários e conferências
sobre esse tema, na grande quantidade de estudiosos que têm trabalhado neste tópico de
pesquisa ao longo dos anos, etc.
Então, muitas pessoas estão ocupadas em tempo integral com esse assunto. Um exemplo bem conhecido são os computadores para aprendizagem e, de acordo com eles, a aprendizagem baseada em jogos é muito mais motivadora do que a educação formal é para os
alunos de hoje.
Os jovens se tornaram falantes nativos da linguagem digital de computadores, internet
e videogames ou nativos digitais. Isso implica que esse grupo de alunos é diferente (por
exemplo, eles pensam e processam informações fundamentalmente) e as coisas na educação
terão que mudar, por exemplo, como um professor se comunica com seus alunos, o conteúdo
que ele está ensinando.
A juventude aprende mais com tecnologias digitais e videogames sobre arte, design e
tecnologia do que na escola.
Os amplos interesses no domínio da aprendizagem baseada em jogos levaram a expectativas e reivindicações promissoras, não só do ponto de vista científico, mas também no
plano de trabalho prático da educação.
Os jogos têm o poder de ensinar, treinar e educar e são meios eficazes para aprender
habilidades e atitudes que não são tão fáceis de aprender por memorização mecânica.
Esses jogos educacionais são cada vez mais considerados como novas tecnologias
instrucionais com grande potencial e têm a hipótese de auxiliar efetivamente propósitos instrucionais, porque (teoricamente) fornecem abordagens diversas que podem abordar a aprendizagem cognitiva e afetiva (por exemplo, construção do conhecimento, habilidades e competências).
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APRENDER COM O BRINCAR
Aprender através do brincar é um termo
usado em educação e psicologia para descrever como uma criança pode aprender a
compreender o mundo ao seu redor.
Por meio do brincar, as crianças podem
desenvolver habilidades sociais e cognitivas,
amadurecer emocionalmente e ganhar a autoconfiança necessária para se envolver em
novas experiências e ambientes.
Os primeiros anos de vida são decisivos
na formação da criança, pois se trata de
um período em que ela está construindo
sua identidade e grande parte de sua estrutura física, afetiva e intelectual. Sobretudo nesta fase, deve-se adotar várias estratégias, entre elas as atividades lúdicas,
que são capazes de intervir positivamente
no desenvolvimento da criança, suprindo
suas necessidades biopsicossociais, assegurando-lhe condições adequadas para
desenvolver suas competências (MALUF,
2009, p.13).

As principais formas que as crianças
pequenas aprendem incluem brincar, estar
com outras pessoas, ser ativo, explorar e novas experiências, conversar consigo mesmo,
comunicar-se com outras pessoas, enfrentar
desafios físicos e mentais, mostrar-se como
fazer coisas novas, praticar e repetir habilidades e ter Diversão,
O fato de a criança, desde muito cedo,
poder se comunicar por meio de gestos,
sons e mais tarde representar determinado papel na brincadeira faz com que ela
desenvolva sua imaginação. Nas brincadeiras as crianças podem desenvolver
algumas capacidades importantes, tais
como a atenção, a imitação, a memória,
a imaginação. Amadurecem também algumas capacidades de socialização, por
meio da interação e da utilização e experimentação de regras e papéis sociais
(BRASIL, 1998, p. 22).

As crianças não apenas desfrutam de
brincadeiras, mas também se beneficiam dela
de muitas maneiras, assim, a importância do
brincar.
Abaixo estão explicações baseadas
em pesquisas sobre a importância do jogo
e como incorporar o jogo na sala de aula da
primeira infância.
O brincar pode ser um termo vago no
mundo educacional porque sua definição não
é clara, especialmente quando se coloca no
contexto de uma sala de aula.
A brincadeira pode ser definida como
qualquer coisa que uma criança faça dentro do contexto social e, às vezes, é definida
como apenas tempo livre.
Existem definições confusas e conflitantes, mas existem duas formas seguras de
brincar no contexto da educação: jogo e brincadeiras guiadas ou estruturadas.
Grande parte da confusão em torno da
definição de brincar está relacionada ao fato
de que na literatura de desenvolvimento infantil o termo brincar é frequentemente usado
para rotular a maioria das formas de comportamento social e não social das crianças, independentemente de ser ou não brincadeira.

AS BRINCADEIRAS E AS EMOÇÕES
O brincar é essencial para o desenvolvimento porque contribui para o bem-estar cognitivo, físico, social e emocional das crianças
e jovens.
Brincar é a ferramenta que as crianças
usam para aprender sobre o mundo e a sociedade. Através do brincar, suas necessidades
sociais e cognitivas podem ser atendidas e
desenvolvidas.
Brincar é o modo como as crianças interagem com este mundo e criam experiências
para entender a sociedade e as interações
humanas.
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Sua prática permite que as crianças
criem e explorem um mundo que podem dominar, conquistando seus medos enquanto
exercem papéis adultos, às vezes em conjunto com outras crianças ou cuidadores adultos.
O jogo ajudará as crianças a se tornarem solucionadores de problemas auto eficientes, porque durante as brincadeiras, as
crianças criam e resolvem seus próprios problemas.
Quando uma criança é solicitada a resolver um problema acadêmico ou da vida
real, ela poderá usar as habilidades que pratica durante o jogo para encontrar uma solução.
O evidente auxílio que o brincar proporciona às crianças, no que tange desenvolver
novas competências que levam a uma maior
confiança e à resiliência de que precisam
para enfrentar os desafios futuros, contribui
para o desenvolvimento global da criança.
Através de sua prática explora-se a criatividade, habilidades físicas e cognitivas são
refinadas e fortalecidas.
Usar o brincar como uma ferramenta
para ensinar em sala de aula na primeira infância trará uma abordagem holística ao conteúdo e ajudará a desenvolver cada parte de
cada criança.
Permite que as crianças usem sua criatividade enquanto desenvolvem sua imaginação, destreza e força física, cognitiva e emocional.
Brincar é importante para o desenvolvimento saudável do cérebro atuando como
um elemento essencial nos programas para
a primeira infância, pois proporciona às crianças a oportunidade de expressar suas ideias
e sentimentos, simbolizar e testar seus conhecimentos sobre o mundo e adquirir apoio
efetivo à aprendizagem.

Através do brincar, as crianças podem
sintetizar e internalizar as informações que
aprenderam.
Depois de ensinar uma lição, deixar as
crianças brincarem irá ajudá-las a colocar as
informações que acabaram de aprender em
situações imaginárias do "mundo real".
Se o plano não puder ser usado nas
aulas para ensinar o conteúdo, é importante
usá-lo depois que o conteúdo for ensinado
para ajudar as crianças a internalizar o que
acabaram de aprender.
As crianças integram tudo o que sabem
em todos os domínios quando jogam, tudo
torna-se valioso para crianças pequenas, principalmente como meio de aprendizado.
A fim de implementar o jogo de forma
estruturada e eficaz, ele deve ter um lugar no
currículo. Há muitos benefícios na construção
do currículo em jogo.
Em primeiro lugar, garante que o conteúdo seja adequado ao desenvolvimento. Em
seguida, cria diferenciação para os alunos.
Isso ocorre porque o jogo é determinado pelos alunos.
Os alunos decidem o que querem aprender ou como aprenderão através do jogo.
Uma maneira de garantir que as atividades de educação sejam adequadas ao desenvolvimento e com conteúdo rico é através
do desenvolvimento de um currículo que se
baseia nas brincadeiras das crianças.
O brincar tem um impacto positivo nos
alunos em seu desenvolvimento, portanto,
deve ser uma grande parte do currículo nas
escolas.
Quando as crianças são capazes de selecionar o que aprendem, elas estão mais engajadas e capazes de obter as informações,
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[...] No brinquedo, a criança sempre se
comporta além do comportamento habitual de sua idade, além do seu comportamento diário; no brinquedo é como se
ela fosse maior do que ela é na realidade.
Como no foco de uma lente de aumento, o
brinquedo contém todas as tendências do
desenvolvimento sob forma condensada,
sendo ele mesmo uma grande fonte de desenvolvimento (VYGOTSKY, 2007, p.134).

O brincar permite que as crianças pequenas selecionem seu aprendizado, especialmente se isso facilitar a obtenção de uma
ampla gama de metas de desenvolvimento;
portanto, deve ser um componente vital no
currículo de educação infantil.
As experiências de brincadeira das
crianças os ajudam a aprender conceitos e
habilidades acadêmicas.
Um programa efetivo de estudos por
meio do lúdico oferece às crianças o ambiente
apropriado para que elas se tornem membros
produtivos de uma sociedade democrática.
As crianças podem representar papéis
em diferentes posições políticas. As crianças
podem ter eleições e oportunidades de voto,
também visam ensinar as crianças sobre interação social, cultura e vida doméstica.
As crianças poderiam ter um lugar para
brincar de casinha e assumir papéis familiares. Existem muitas ideias diferentes para o
currículo.

JOGOS E BRINCADEIRAS E O
DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM
O desenvolvimento da linguagem é outro elemento que percebemos aqui, pois, a
linguagem se desenvolve por meio de contextos culturais e sociais.
Muitos desenvolvimentos na linguagem
ocorrem no contexto social. Portanto, quando
as crianças brincam juntas, elas estão praticando suas habilidades linguísticas e se desenvolvendo mais.

O currículo de idiomas e alfabetização
pode ser integrado em todas as áreas. Se
houver uma abordagem baseada em investigação para o ensino de ciências, a brincadeira também será incorporada através de
uma abordagem baseada na investigação,
as crianças podem explorar e brincar para
encontrar as respostas para suas próprias
perguntas sobre esse mundo natural.
Permitir que as crianças usem materiais
no ambiente para experimentá-las e jogá-las
ajudará a aprender sobre os conceitos matemáticos de maneira natural.
Além disso, a criação de experiências
como cozinhar, medir, construir, etc., em um
ambiente de jogo, aprimora seu desenvolvimento matemático,
Igualmente, no brincar relacionado ao letramento, é o evento do faz-de-conta que
determina a natureza da resposta letrada,
e não uma página de um livro de exercícios que, arbitrariamente, decide focalizar
a leitura ou a escrita (MOYLES, 2006, p.
137).

O jogo é suficientemente importante
para as Nações Unidas, que é reconhecido
como um direito específico para todas as
crianças. As crianças precisam da liberdade
para explorar e brincar.
O brincar também contribui para o desenvolvimento do cérebro. Evidências da neurociência mostram que os primeiros anos do
desenvolvimento de uma criança (do nascimento aos seis anos) estabeleceram a base
para a aprendizagem, o comportamento e a
saúde ao longo da vida.
Os caminhos neurais de uma criança
são influenciados em seu desenvolvimento
através da exploração, pensamento, resolução de problemas e expressão de linguagem
que ocorrem durante episódios de brincadeira.
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O jogo nutre todos os aspectos do desenvolvimento infantil – forma o alicerce das
habilidades intelectuais, sociais, físicas e
emocionais necessárias para o sucesso na
escola e na vida.
O brincar abre o caminho para o aprendizado. A aprendizagem ocorre quando as
crianças brincam com blocos, pintam uma
imagem ou brincam de faz de conta.
Durante o brincar, as crianças tentam
coisas novas, resolvem problemas, inventam,
criam, testam ideias e exploram.
As crianças precisam de brincadeiras
não estruturadas e criativas; em outras palavras, as crianças precisam de tempo para
aprender através de suas brincadeiras.
O brincar é um negócio sério para o
desenvolvimento de jovens em fase de desenvolvimento. Esse é um entendimento tão
importante.
Uma abordagem deliberada e eficaz
apoia o desenvolvimento cognitivo de crianças pequenas. Quando bem projetada, essa
abordagem explora os interesses individuais
das crianças.
Atrai as suas capacidades emergentes
e responde ao seu sentido de investigação e
exploração do mundo à sua volta.
Ele gera crianças altamente motivadas
que desfrutam de um ambiente no qual os
resultados de aprendizagem de um currículo
têm maior probabilidade de serem alcançadas,
O brincar não significa apenas recrear, é
muito mais, caracterizando-se como uma
das formas mais complexas que a criança
tem de comunicar-se consigo mesma e
com o mundo, ou seja, o desenvolvimento acontece através de trocas recíprocas
que se estabelecem durante toda sua
vida. Assim, através do brincar a criança
pode desenvolver capacidades importantes como a atenção, a memória, a imita-

ção, a imaginação, ainda propiciando à
criança o desenvolvimento de áreas da
personalidade como afetividade, motricidade, inteligência, sociabilidade e criatividade (OLIVEIRA, 2000, p. 67).

O jogo desenvolve o conhecimento de
conteúdo das crianças e oferece às crianças
a oportunidade de desenvolver habilidades
sociais, competências e disposição para
aprender.
A aprendizagem baseada em brincadeiras baseia-se em um modelo vygotskiano no
qual o professor presta atenção em elementos específicos da atividade lúdica e fornece
incentivo e retorno sobre a aprendizagem das
crianças.
Quando as crianças se envolvem em
atividades reais e imaginárias, o brincar pode
ser um desafio no pensamento das crianças.
Para estender o processo de aprendizagem, a
intervenção sensível pode ser fornecida com
apoio de adultos, quando necessário, durante
a aprendizagem baseada em jogos.
Aprendizagem baseada em brincadeiras também pode ser definida como crianças
ativas e envolvidas em seu aprendizado.
As crianças aprendem melhor através
de experiências, o propósito da aprendizagem ativa é que ela motiva, estimula e apoia
o desenvolvimento de habilidades, conceitos,
aquisições de linguagem, habilidades de comunicação.
Também oferece oportunidades para
que as crianças desenvolvam atitudes positivas e demonstrem conscientização, uso de
aprendizado, habilidades e competências recentes e consolida o aprendizado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Existem vários benefícios da abordagem de aprendizagem lúdica no cenário dos anos
iniciais, incluindo as crianças que usam e aplicam seus conhecimentos, habilidades e compreensão de maneiras diferentes e em diferentes contextos.
E, praticantes lúdicos usam muitas abordagens diferentes para envolver as crianças em
atividades que as ajudem a aprender e a desenvolver disposições positivas para o aprendizado.
Os praticantes podem e devem planejar brincadeiras infantis, criando ambientes de
aprendizado de alta qualidade e garantindo períodos ininterruptos para as crianças.
O nível de brincadeiras infantis aumenta quando adultos brincam com elas. A variedade
de brincadeiras que as crianças praticam também aumenta quando os adultos se juntam.
A união é diferente do controle. O controle faz com que as crianças sigam uma agenda
castradora e não leve a tanto desenvolvimento cognitivo quanto quando os pais seguem o
exemplo de seus filhos.
Brincar é a moeda das crianças. Existem várias maneiras pelas quais os educadores,
pais e responsáveis podem facilitar o aprendizado das crianças durante o brincar.
Os adultos podem modelar atitudes positivas em relação ao jogo, encorajando-o e proporcionando um equilíbrio de brincadeiras internas e externas ao longo do ano
. Quando os adultos se juntam, devem guiar a forma, engajar-se e estendê-la, em vez
de ditar ou dominar a ação.
É necessário um ambiente decidindo quais brinquedos, materiais e equipamentos serão
incluídos nesse ambiente. É importante oferecer uma variedade de materiais e experiências
em diferentes níveis de dificuldade.
A escolha dos materiais é importante, porque fornece a motivação para a exploração e
descoberta das crianças. Ambas as experiências internas e externas devem fornecer centros
e espaços exploratórios.
O ambiente de jogo deve permitir que as crianças façam escolhas e explorem as possibilidades de jogo. O ambiente de jogo deve refletir as experiências de vida diárias da criança.
Observe cuidadosamente quando as crianças começarem a usar os brinquedos, materiais e equipamentos.
A observação é um processo contínuo, fornecendo informações sobre os interesses,
habilidades e pontos fortes da criança e as oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento adicionais.
A observação ajuda a identificar maneiras pelas quais os adultos podem construir e
guiar o aprendizado.
Ouça, repita, amplie e faça perguntas no momento certo, estenda a observação natural
das crianças fornecendo a linguagem necessária para ajudar as crianças a articular o que
elas veem acontecer.
Os adultos podem promover brincadeiras e oportunidades para descobertas expansivas;
eles podem melhorar (ou facilitar) o brincar, encorajando as crianças a trazer seus interesses
e experiências para a brincadeira.
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Os adultos podem fazer perguntas para expandir e melhorar o jogo. Auxiliar as crianças a
reconhecerem os conceitos que surgem ao lidar com o ambiente, fazer hipóteses, reconhecer
semelhanças e diferenças e resolver problemas.
Fornecer conhecimento social, permitindo que as crianças aprendam o conhecimento
físico e lógico-matemático que as ajuda a entender o mundo ao seu redor.
Brincadeiras de faz-de-conta, envolve a criança a interpretar ideias e emoções. As crianças encenam histórias que contêm diferentes perspectivas diferentes.
Embora alguns estudos mostram que esse tipo de brincadeira não aumenta o desenvolvimento infantil, outros descobriram que ele tem um grande impacto no uso da linguagem
das crianças e na percepção das perspectivas dos outros.
O faz de conta também pode ajudar na autorregulação de uma criança nas áreas da
civilidade, atraso na gratificação, empatia e redução da agressão.
Também pode melhorar as habilidades sociais, como empatia, resolução de problemas
e comunicação.
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INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: O tratamento metodológico dado à expressão da Educação Inclusiva na Educação Infantil
tem se focalizado a um momento de recreação, para reforçar hábitos de higiene, anunciar o horário
de lanche ou histórias, não divertimento ou ao tempo de ensaios para festas e comemorações,
desmerecendo os objetivos relacionados ao desenvolvimento expressivos da criança. Não é
necessário invalidar esta forma de uso, mas é preciso recuperar a sua verdadeira função. A
Educação Inclusiva vai além, é também um momento de aprendizagem, onde o educando pode
desenvolver sua consciência crítica, ser autônomo, usar sua criatividade, ser visto como um cidadão
pensante com costumes e gosto cultural. De acordo com Melo, a Educação Inclusiva possui um
papel importante na educação das crianças. Ela contribui para o desenvolvimento psicomotor,
sócio afetivo, cognitivo e linguístico, além de ser facilitadora do processo de aprendizagem.
O acompanhamento da educação especial é um processo de construção do conhecimento,
favorecendo o desenvolvimento da sensibilidade, criatividade, senso rítmico, do prazer de ouvir
Educação Inclusiva, da imaginação, memória, concentração, atenção, do respeito ao próximo,
da socialização e afetividade, também contribuindo para uma efetiva consciência corporal e de
movimentação.

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Crianças; Aprendizado.
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INTRODUÇÃO

O

trabalho da educação especial incentiva a reflexão e a consciência crítica, ou
seja, o contato com o imaginar e criar é essencial na vida do ser humano, é um
grande contribuidor no desenvolvimento do senso crítico.

Segundo Melo, a Educação Especial é um meio de expressão de idéias e sentimentos,
mas também uma forma de linguagem muito apreciada pelas pessoas, através da experiência
musical são desenvolvidas capacidades que serão importantes durante o crescimento infantil.
O uso da expressão musical permite o desenvolvimento global do educando, abrangendo e atuando nas capacidades e habilidades emocionais, físicas, psicológicas e sociais
do indivíduo.
Através da Educação Especial as crianças expressam seus sentimentos, gostos e afinidades, trabalham seus medos e receios, desenvolvem sua concentração e capacidade de
trabalhar em grupo, aprimoram o respeito ao outro e ao que ele tem a dizer e opinar.
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O ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA NA
EDUCAÇÃO ESPECIAL
Carvalho (2011), explica que a sociedade inclusiva e a escola inclusiva, como
ideais, têm obtido a simpatia dos pais, dos
educadores e da sociedade em geral. Afinal,
o movimento de não excluir está implícito nas
ideias democráticas, aceitas e proclamadas
universalmente e continua:
No entanto, a história das idéias sobre
educação deixa evidente que pouco ou
nada tinha de inclusiva, seja em termos
da universalização do acesso, seja em termos da qualidade do que era oferecido.
Hoje em dia, o panorama é, felizmente, outro, pois temos mais consciência acerca
dos direitos humanos, embora a prática
da proposta de educação inclusiva ainda
não conte com o consenso e unanimidade, mesmo entre aqueles que defendem
a ideia (CARVALHO, 2011, p. 27).

Ainda segundo a autora, qualquer docente, desavisado, ao responder sobre o que
pensa em relação a inclusão, de imediato a
associa com
portadores de deficiência, raramente ou
quase nunca se referem aos de altas habilidades/superdotados; aos que apresentam
dificuldades de aprendizagem sem serem
portadores de deficiências e, muito menos,
às outras minorias excluídas, como é caso de
negros, ciganos e anões.
Para ela a resistência dos docentes e
de alguns pais é por eles explicado em razão
da insegurança no trabalho educacional a ser
realizado nas classes regulares, com alunos
com deficiência e ainda:
Os professores alegam (com toda razão)
que em seus cursos de formação não tiveram a oportunidade de estudar a respeito,
nem de estagiar com alunos de educação
especial. Muitos resistem negando-se a
trabalhar com esse aluno enquanto outros os aceitam, para não criarem áreas
de atrito com a direção das escolas. Mas

felizmente há muitos que decidem enfrentar o desafio e descobrem a riqueza
que representa o trabalho na diversidade
(CARVALHO, 2011, p. 27).

Michels (2006), entende que a escola
hoje é convocada a ser democrática “para
todos”, uma escola inclusiva. No entanto, se
não levarmos em consideração os aspectos
apresentados anteriormente, corremos o risco
de fazermos uma análise ingênua sobre seu
papel social.
Assim sendo, para estudar as escolas e
suas organizações, faz-se essencial relacioná-las aos aspectos mais amplos da sociedade
como, por exemplo, a economia e a política,
sem perder de vista a troca existente entre
esses elementos e o cotidiano escolar.
Levando em conta tais considerações,
a autora, parte da concepção que a atual reforma educacional se esforça para promover
mudanças, mas não propõe a transformação
da própria escola. A escola passa a ser o
´´foco´´ da gestão administrativa e financeira, sendo responsabilizada pelo seu sucesso
ou fracasso.
Seguindo a mesma linha de pensamento outra autora define a gestão inclusiva da
seguinte maneira:
Ter uma equipe de professores e funcionários preparados para lidar com situações
inusitadas. Por exemplo, um aluno que
necessita de ajuda para usar o banheiro
ou outro que prefira estar a maior parte
do tempo fora da sala de aula (RAMOS,
2006, p. 13).

Ainda segundo a autora, é preciso, portanto, em uma perspectiva didática inclusiva,
considerar os diferentes modos e tempos de
aprendizagem com um processo natural dos
indivíduos, sobretudo daqueles com evidentes limitações físicas ou mentais.
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Respeitar as diferenças é também respeitar o ritmo de aprendizagem de cada um.

fícios, não sendo vista como passatempo ou
ornamento.

Em casos muito extremos como alta
agressividade ou passividade absoluta
aconselhar aos pais que busquem ajuda
médica. Fazer da observação atenta o
seu mais importante instrumento de tomada de decisão (RAMOS, 2006, p. 15).

A Educação Especial não precisa ser
explicada, ela tem um fim em si mesma, ela
causa sensações e desejos, há momentos
que acalma outros causa maior agitação, ela
é um grande auxiliador no desenvolvimento
da criança, pode ser vista como instrumento
de aprendizagem, contribui para desenvolvimento total do aluno, que está em constante
formação, de si conhecer e conhecer o mundo, assim descobrindo e aprendendo lidar
com seus desejos, conflitos, vontade, opinião
e sentimentos, através da música a criança
pode se encontrar como parte do mundo.

Para Carvalho (2011), as escolas inclusivas são para todos e devem garantir o
acesso de atendimento educacional e sua
cidadania. Ela ressalta ainda que as outras
modalidades de educação inclusiva não devem ser ignoradas.
O movimento pela universalização do
ensino e democratização das práticas escolares visa, dentre outros aspectos, a promover
e facilitar o acesso à escola de grupos de
indivíduos que, pelas mais diversas razões,
encontram-se abolidos do seu esforço. Segundo Bueno, esse movimento ganhou vulto nos anos 60 e “[...] fez aflorar, de forma
incontestável, os problemas de seletividade
escolar, e passou a ser objeto de preocupação tanto dos gestores das políticas quanto
dos estudiosos e pesquisadores da educação
nacional” (BUENO, 2000, p.103).
No Brasil, a discussão em torno da política educacional começa a se delinear na
década de 80 ganhando força nos anos 90.
Nesse contexto, a importância da Declaração
Mundial de Educação para Todos, resultando
na conferência realizada em Jomtien (Tailândia). Esse documento também faz menção à
educação como estratégia para satisfazer as
necessidades básicas de aprendizagem. Outro movimento expressivo foi a da conferência
mundial sobre necessidades educativas especiais (1994) (DUEK, 2014).
É preciso criar espaços nas escolas em
que se possam desenvolver adequadamente
trabalhos com músicas.
A sociedade deve tomar consciência do
uso da Educação Especial como uma forma
de expressão, percebendo seu valor e bene-

A EDUCAÇÃO ESPECIAL E A INCLUSÃO
Inclusão é o movimento da sociedade
voltado para produzir a igualdade de oportunidades para todos, quando focada sob o
ângulo individual a inclusão, supõe que cada
um tenha a oportunidade de fazer suas próprias escolhas e, em consequência, construir
sua própria identidade pessoal e social. Dessa forma:
A inclusão questiona não somente as políticas e a organização da educação especial e da regular, mas também o próprio
conceito de integração. Ela é incompatível
com a integração, já que prevê a inserção
escolar de forma radical, completa e sistemática. Todos os alunos, sem exceção,
devem frequentar as salas de aula do ensino regular (MANTOAN, 2006, p.19).

Segundo Mantoan (2006, p.19) "O objetivo da integração é inserir um aluno ou um
grupo de alunos que já foi anteriormente excluído". O radicalismo da inclusão vem do fato
de reivindicar uma transformação de paradigma educacional, a qual já nos referimos.
No olhar inclusivo, retira-se a subdivisão
dos sistemas escolares em particularidades
do ensino especial e ensino regular. As escolas acolhem as diferenças sem discriminar
ou trabalhar a parte com alguns alunos. Tam30 - ABRIL/ 2022 - Educar FCE
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bém não determina regras específicas para
o planejamento e avaliação dos currículos,
atividades e aprendizagens de alunos com
deficiências e necessidades educacionais especiais.
Para Ramos (2008, p. 05), "a inclusão,
em termos gerais, constitui uma ação ampla
que, sobretudo em países em que há diferenças sociais muito grandes, propõe uma
educação com qualidade para todos". Nesse
aspecto existe a inclusão dos portadores de
necessidades especiais, que abrangem as limitações físicas e cognitivas.
Fazendo um paralelo sobre a inclusão
e a integração, Mantoan (2006) observa que
a criança que está integrada no sistema escolar regular, adapta-se às opções que lhe
são oferecidas no ensino regular, sem questionamentos.

Para tanto, é adequado destacar que as
instituições de educação especial trabalham
com objetivos próximos com aqueles da escola regular, mobilizando de forma profunda
no sentido de incluí-los. Para Silva e Fácion
(2005, p.18), “[...] a inclusão escolar vem se
efetivando na prática com dificuldade, muito antes de a legislação vigente formalizar a
proposta”.
Para Carneiro (2013, p.140), “na ótica
da integração, é a pessoa com deficiência
que tem de se adaptar à sociedade para evitar a exclusão”. Desta forma, a integração se
contrapõe ao movimento de inclusão, já que
incluir pressupõe um esforço bilateral, e não
unilateral como a integração.
Como explicar a diferença, a dessemelhança, ou mesmo defender a divergência, no
mundo que caminha para globalização?

Já a inclusão por sua vez, é literalmente
o incluir o aluno no sistema escolar sem deixá-lo de fora deste sistema regular de ensino,
fazendo com que ele se adapte às particularidades de outros alunos como o caleidoscópio destacado pela educadora canadense
Marsha Forest, que faz uma metáfora com
relação à inclusão e o caleidoscópio:

Segundo Mantoan (1997), em relação
às atitudes do século XIX, percebe-se a influência do espírito da Revolução Francesa,
como a experiências médicas, de Itard, desenvolvidas com o selvagem de Aveyron, as
de Guggenbuhl, no que se refere a criação
de Institutos Especiais de Tratamento e Educação.

Mantoan (2006, p. 39), “ao contrário do
que alguns ainda pensam, não há inclusão
se a inserção de um aluno é condicionada à
matrícula em uma escola ou classe especial”.
Para a autora esse sistema de educação no
Brasil, apenas recebe o aluno seja ele de inclusão na modalidade regular ou especial

Como as de Seguin e Howe, na publicação científica e legislação sobre instrução,
respectivamente, foram fundamentais para
o saber médico em relação aos problemas
considerados diferentes naquela época. Nas
primeiras décadas aparece um modo, impulsionado pela possibilidade de industrialização,
grandes mudanças sociais (MANTOAN,1997).

impondo uma identidade e capacidade
de aprender de acordo com suas características pessoais.
Segundo Carneiro (2013, p.106),
“quando se fala em inclusão já, não se trata
de desativar o que está funcionando, senão
de articular adequadamente, o que poderá
funcionar melhor”.

Nas aplicações de testes, segundo os
estudos de Binet, na França, a Psicologia surge como possibilidade de conhecer melhor
a inteligência das crianças. Como forma de
expiação pelos estragos produzidos, aparecem tendências de se assegurar direitos e
oportunidades em um plano de igualdade, a
todos os seres humanos (BRASIL, 2008).
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A partir de um breve relato sobre a história da inclusão ao longo da história, fornecido pelo Programa de Formação Continuada
de Professores na Educação Especial UNESP
– UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA, sob
a orientação da Coordenadora do Curso Vera
Lúcia Messias Fialho Capellini, temos que na
Antiguidade, em Esparta e Atenas, as crianças com deficiência física, sensorial e mental
eram eliminadas ou abandonadas. Para os
filósofos Aristóteles e Platão, tal prática condiz
com o equilíbrio demográfico, aristocrático e
elitista, por se tratar de pessoas que dependiam do Estado para sobreviver:
Na Idade Média, a pessoa com deficiência mental, é acolhida pelos conventos e
igrejas, porém, sem os mesmos direitos civis
concedidos às pessoas sadias. Martinho Lutero por sua vez, defendia a ideia de castigar
fisicamente os deficientes mentais, considerando-os como seres diabólicos (BRASIL,
2008).
No século XII, ainda na Idade Média,
surge a primeira instituição para pessoas com
deficiência, uma colônia agrícola na Bélgica,
que propunha tratamento com base na alimentação saudável, exercício e ar puro, para
minimizar os efeitos da deficiência (BRASIL,
2008).
A partir de 1300, surge a primeira legislação que fez a distinção entre deficiência
mental (loucura mental) e doença mental (alterações psiquiátricas transitórias), e possuía
o direito a cuidados sem perder seus bens
(BRASIL, 2008).
Mas foi na Idade Moderna que os intelectuais, Paracelso e Cardano definiram a
deficiência mental. Paracelso concluiu se tratar de um problema médico com direito a tratamento e tolerância. E Cardano além de dar
respaldo a Paracelso , preocupou-se com a
educação das pessoas com deficiência (BRASIL, 2008).

Em 1600, John Locke definiu a deficiência como a carência de experiências, em
que o comportamento era o produto do meio
e o ensino acabaria com essa distância, pois
assim como o recém-nascido, o deficiente era
uma "tábua rasa" (BRASIL, 2008).
Foderé por sua vez, escreve sobre o
tratado do bócio e do cretinismo. Neste trabalho, ele explica os diferentes graus de retardo
associados a diferentes níveis de hereditariedade (BRASIL, 2008).
Em 1800, Itard apresenta o primeiro
programa sistemático de educação especial.
Ele considerava a idiotia como deficiência cultural (BRASIL, 2008). Philippe Pinel, ao contrário de Itard, considerava a idiotia como uma
deficiência biológica, e que todas provinham
de causa única, porém com graus variados
(BRASIL, 2008).
Jean-Étienne Dominique Esquirol, sugere que o termo idiotia era o resultado das carências infantis e cretinismo deveria ser usado
para casos mais graves. Com isso a idiotia
deixa de ser uma doença e seu critério de
avaliação passa a ser o rendimento educacional (BRASIL, 2008).
Edouard Séguim, discípulo de Itard, criticou as abordagens anteriores e foi o primeiro a sistematizar a metodologia da Educação
Especial (BRASIL, 2008).
Por influência de todos esses autores,
criou-se no ano de 1840 a primeira escola
para crianças com deficiência mental, chamada Abendberg. Seu objetivo era a recuperação dos considerados cretinos e idiotas, atuando na autonomia e independência dessas
crianças (BRASIL, 2008).
Seguindo essa ideia surge Johann Heinrich Pestallozzi, que defendia a educação
como direito de toda criança, no seu desenvolvimento das faculdades de conhecer, habilidades manuais e atitudes e valores morais
(BRASIL, 2008).
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Seu pupilo Friedrich Froebel, se aprofunda nos estudos de Pestalozzi e idealiza um
sistema de Educação Especial por meio dos
materiais e jogos específicos, dando ênfase à
individualidade de cada criança e sugere que
a educação formal comece antes dos seis
anos (BRASIL, 2008).
A partir de 1900, surgem as escolas
que se utilizam do método de Maria Montessori, para crianças com deficiência. Método
no qual a criança parte do concreto para o
abstrato, e na aprendizagem a partir da experiência direta de procura e descoberta.
Montessori desenvolveu vários materiais didáticos, que eram simples e propiciavam desde o raciocínio até a estrutura da linguagem
(BRASIL, 2008).
Mesmo diante de todos esses avanços,
as crianças continuaram sendo abandonadas
em hospícios ou confinadas em instituições
com ou sem ensino (BRASIL, 2008).
O conjunto de processos educacionais
decorrentes da execução de políticas articuladas, impeditivas de qualquer forma de segregação e de isolamento, buscava alargar o
acesso à escola regular, ampliar a participação e assegurar a permanência de TODOS
OS ALUNOS nela, independente, de suas particularidades. Sob o ponto de vista prático, a
educação inclusiva garante a qualquer criança o acesso ao Ensino Fundamental, nível
de escolaridade obrigatório a todo cidadão
brasileiro (CARNEIRO, 2013).
As crianças brasileiras, também foram
deixadas nas ruas para morrerem ou na roda
dos expostos para serem cuidadas pelas instituições religiosas (BRASIL, 2008).
Em 1874, fundou-se em Salvador,
Bahia, a primeira instituição que atendia as
pessoas com deficiência mental, o Hospital
Juliano Moreira (BRASIL, 2008).

Dentro dos princípios higienistas, em
1903, no Rio de Janeiro, a deficiência mental
tornou-se problema de saúde pública e esses deficientes foram relegados ao Pavilhão
Bourneville, que foi a primeira Escola Especial
para Crianças Anormais e o Hospício de Juquery. A medicina influenciou na forma como
essas pessoas seriam tratadas até 1930, sendo substituída pela Psicologia e Pedagogia
(BRASIL, 2008).
Um dos primeiros médicos psiquiatras
a estudar a Deficiência Mental no Brasil, foi
Ulysses Pernambucano de Melo Sobrinho.
Ele enfatizou a necessidade do atendimento
médico-pedagógico com uma equipe multidisciplinar (BRASIL, 2008).

Com a chegada da "Escola Nova" no
Brasil, a Psicologia consegue se inserir na
Educação, utilizando-se de testes de inteligência e identificando as crianças com alguma deficiência. A educadora Helena Antipoff, criou em Minas Gerais, o serviço de
diagnóstico e classes especiais nas escolas
públicas. Foi fundadora da Sociedade Pestalozzi, influenciando a criação da Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE),
em 1854 (BRASIL, 2008).
As contribuições da "Escola Nova" para
a educação especial, tiveram um efeito contrário daquilo que se buscava, com a exclusão dos deficientes das escolas regulares. O
atendimento aos deficientes se manteve com
a ajuda de instituições e organizações filantrópicas. Além disso, não foram conceituados os
variados graus de deficiência, dificultando o
atendimento e o progresso educacional dessas crianças (BRASIL, 2008).
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O LÚDICO E A EDUCAÇÃO INCLUSIVA
De acordo com Duprat (2015), professores relataram que muitos brincaram só com
estes objetos de forma agradável e imaginária. Garrafas amassadas viraram skates, caixas de papelão se transformaram em casinhas e muitos outros brinquedos construídos
somente pelo faz de conta. Ao brincar com
uma caixa de papelão e imaginar um carro,
por exemplo, a criança relaciona-se com o
significado e não com o concreto da caixa de
papelão. A ludicidade é uma grande aliada
para o desenvolvimento integral da criança,
que merece atenção dos pais e dos educadores.
A criança age num mundo imaginário,
onde o significado é estabelecido pela brincadeira e não pelo objeto real presente. O
conhecer é de extrema importância, pois a
educação se constitui a partir do conhecimento e este da atividade humana. Para renovar é
preciso conhecer. A atividade humana é proposital, não está separada de um projeto. Conhecer não é somente adaptar-se ao mundo,
é também uma condição de sobrevivência do
ser humano e da espécie. A atividade lúdica
integra os aspectos afetivos, cognitivos, motores e sociais. Fundamenta-se a necessidade de evidenciar como o lúdico influencia no
processo de ensino-aprendizagem.
A brincadeira traz uma grande influência para o desenvolvimento infantil, pois ela
colabora com a interação social onde a criança age e satisfaz os desejos e imaginação
da criança no ato de brincar. Sendo assim,
a educação é de total importância para a sobrevivência do ser humano. Para que ele não
precise inventar tudo, necessita apropriar-se
da cultura, do que a humanidade já produziu.
Educar é também aproximar o ser humano
do que a humanidade produziu. Se isso era
importante no passado, hoje é ainda mais decisivo numa sociedade baseada no conhecimento. Todos os professores precisam ter
absoluta clareza do que é aprender, do que é
“aprender a aprender”, para que se possa ter

uma melhoria no ato de ensinar. Para os educadores, não basta apenas ter conhecimento
de como se constrói o conhecimento, eles
necessitam também saber o que é ensinar, o
que é aprender e como aprender.
Na brincadeira a criança em simbologia,
mas também tem regras de comportamentos
condizentes com aquilo que está sendo representado e que fará que a criança internalize
regras de conduta, valores, modo de agir e
de pensar do seu grupo social que orientará
e desenvolverá seu comportamento cognitivo.
O brincar constitui o mais alto grau de desenvolvimento da criança durante esse período,
porque é a manifestação espontânea, imediatamente provocada por uma necessidade do
interior. São, também, modelo e reprodução
da vida total, da íntima e misteriosa vida da
natureza no homem e em todas as coisas. Por
isso engendra alegria, liberdade, satisfação e
paz, harmonia com o mundo. Do jogo, emanam-se as fontes positivas, é assim também
que as crianças se socializam e aprendem
umas com as outras. Na infância, a fantasia, o
faz de conta, o sonhar e o descobrir. Por meio
das brincadeiras, a criança vai gradativamente e lentamente se adequando ao mundo.
De acordo com Duprat (2015), a criança que joga com tranquilidade, com atividade
espontânea, resistindo à fadiga, chegará seguramente a ser um cidadão também ativo,
resistente capaz de sacrificar-se pelo próprio
bem e pelos demais. Existe nesse período a
mais bela manifestação da vida infantil em
que ela joga e se entrega inteiramente ao seu
jogo, socializando e aprendendo juntas.
Brincando a criança revela seu estado
cognitivo, visual auditivo, tátil, motor, enfim seu
modo de aprender e entrar em uma relação
cognitiva com o mundo de eventos, pessoas,
coisas e símbolos. Aprender não é o simples
fato de acumular conhecimentos, todos nós
aprendemos através de nossas próprias experiências vividas.
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Aprendem-se quando tem um projeto
de vida, aprendemos em toda nossa existência, não existe um tempo próprio para aprender. É necessário que haja consciência de
que precisamos de um tempo para aprender
e para que nossas informações sejam sedimentadas. Não é possível injetar dados e informações no cérebro de ninguém, é preciso
que se tenha vontade própria, exige-se também disciplina e dedicação.
Desconsideram-se o lúdico infantil
como coisa frívola e sem interesse. Os educadores precisam intervir nos passatempos assim como os pais também devem observá-los
e vigiá-los. Para um observador, verdadeiro
conhecedor do coração humano, toda vida
interior do homem do futuro está já presente
no lúdico espontâneo e livre desse momento
da infância, a qual é a fase mais importante
da vida de cada criança. Através do brincar,
é notável que o desenvolvimento é tanto qualitativo quanto quantitativo.
A mudança no vocabulário, novas habilidades, percebe-se a evolução e seu conhecimento. Através do brincar adquire equilíbrio
emocional e mental. Brincando, trabalha-se a
coordenação motora Grossa, assim evolui a
capacidade de conquistar com êxito a motora
fina.
De acordo com Raul (2011), o lúdico e
o brincar dessa idade são germes de toda a
vida futura, porque ali se mostra e se desenvolve por inteiro em seus variados e delicados
aspectos, em suas mais íntimas qualidades.
Toda a vida futura – até seus últimos passos
sobre a terra – tem sua raiz nesse período,
chamado de a primeira infância.
Frequentemente os educadores não
conseguem ver um sentido naquilo que estão ensinando e consequentemente os alunos
também não veem sentido algum no que estão aprendendo. Em uma época de dúvidas,
de perplexidades, de mudanças, esse profissional deve estabelecer sentido com seus alu-

nos. O processo ensino/aprendizagem deve
ter sentido para o projeto de vida de ambos
para que dessa forma seja um processo verdadeiramente educativo.
A vida como algo invisível, comum ou
superior a todos, desenvolve-se também, especialmente, sua vida na natureza, à qual atribui uma vida análoga à sua. E esse contato
com a natureza, com o repouso e a claridade
dos objetos naturais deve ser cultivado pela
família, pela sociedade como um ponto importante na formação geral. Interessante atentar aos seus jogos, porque o passatempo, a
princípio, não é outra coisa que vida natural, o
contato com a natureza e objetos desenvolve
na criança um aprendizado muito gratificante.
Para Duprat (2015), a criança junta coisas semelhantes, separa as que não são, não
toma, nem aproveita a matéria tal como naturalmente vem; só o elaborado deve servir. Se
a construção deve ser perfeita; necessário se
faz que conheçamos não só o nome de cada
material, mas também suas propriedades e
seu uso, assim a criança vai aprendendo no
dia a dia.
Com certeza para o educador ter um
bom êxito nessa sociedade aprendente, ele
precisa ter clareza sobre o que é conhecer,
como se conhece o que conhecer, porque
conhecer e também a aprender para que não
acumule seus conhecimentos, mas um dos
segredos do chamado “bom professor” é trabalhar com prazer, gostando do que se faz.
Somente é bem sucedido na vida aquele que
faz o que gosta. Com um melhor desenvolvimento do professor todos têm a ganhar, mas
a melhor hora é em seu preparo profissional,
ou seja, na ocasião de sua graduação, observando que nesse momento ele está aberto
para o aprendizado, sendo essa a hora exata
de aprender a lidar com seus alunos em uma
sala de aula.
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O lúdico e as brincadeiras inseridas de
forma planejada ou livre são de grande relevância para o desenvolvimento integral da
criança e também para o processo de ensino
e aprendizagem. Verificou-se que o lúdico e
brincadeiras possibilitam à criança a oportunidade de realizar as mais diversas experiências e preparar-se para atingir novas metas
em seu desenvolvimento.
No entanto cabe à escola se atentar ao
desenvolvimento e aprendizado dos alunos
cumprindo a função integradora, oferecendo
oportunidade para a criança desenvolver seu
papel na sociedade, organizando e oferecendo momentos de total relevância para o crescimento social, intelectual e motor de cada
criança, colaborando para uma socialização
adequada, através de atividades em grupo,
atividades recreativas e jogos de forma que
capacite o relacionamento e a participação
ativa da mesma caracterizando em cada uma
o sentimento de sentir-se um ser social.
Para Duprat (2015), o objetivo era investigar qual a importância do lúdico e brincadeiras para Educação Infantil, e através
desta pesquisa podemos perceber que é de
extrema importância que a criança tenha a
oportunidade de se desenvolver por meio do
lúdico e brincadeiras, pois ambos proporcionam a ampliação das habilidades motoras,
e também dos aspectos sociais e emocionais, então cabe também ao profissional da
Educação Infantil a responsabilidade em proporcionar momentos bem planejados envolvendo jogos e brincadeira, atuando como organizador, participante e observador, dando a
oportunidade para que a criança possa criar
desenvolvendo sua autonomia, então neste
sentido, a brincadeira da criança representa
uma posição de privilégio para a análise do
processo de construção do sujeito, pois brincando e aprendendo, quebrando as barreiras
com o olhar tradicional de que esta é uma
atividade espontânea de satisfação de instintos infantis. O autor ainda fala da brincadeira

como uma forma de expressão e adaptação
do mundo das relações, das funções e das
ações dos adultos.
Durante a brincadeira, a criança não
se preocupa com os resultados que possa
obter na brincadeira, algo possível de ser observado no momento e após a brincadeira.
O que a impulsiona a explorar e descobrir
o mundo é o prazer e a motivação que surgem da necessidade de aprender através dos
exemplos dos pais, amigos ou pessoas próximas, desde que seja esta uma de seus atuais
referenciais de comportamento de mundo, a
descoberta pelo novo é o que impulsiona a
criança a querer aprender.
A escola é o lugar privilegiado para a
construção e o exercício da parceria e companheirismo oportunizados pelo conhecimento,
como base das relações humanas. O objetivo específico do trabalho escolar é o próprio
conhecimento. Portanto, a função sociopolítica da escola está diretamente vinculada ao
cerne ou eixo ou base da relação no mundo
novo que emerge de sua função é trabalhar
competentemente com seu próprio objeto de
trabalho.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Educação Especial contribui para a formação de um ser humano completo, valorizado
em todos os aspectos, com uma aprendizagem que envolva sua imaginação, na qual a ação
criadora seja a motivação do aprendizado, visto que a música traz consigo um conhecimento
histórico do passado e do tempo atual, uma forma de observação da expressão da cultura
da sociedade em que o educando convive, assim como de outras, permitindo comparação
de culturas, podendo desenvolver na criança um olhar crítico sobre suas vivências, possibilitando ao educando a construção e transformação de conhecimentos significativos para a
sua cidadania.
A criança começa a se expressar de outra maneira e é capaz de integrar- se ativamente
na sociedade, porque a Educação Especial ajuda a ganhar independência nas suas atividades
habituais, assumir o cuidado de si mesma e do meio, e ampliar seu mundo de relações. A
Educação Especial tem o dom de aproximar as pessoas. A criança que vive em contato com
a Educação Especial aprende a conviver melhor com outras
crianças, estabelecendo uma comunicação mais harmoniosa. Nesta idade a Educação
Especial encanta, dá-lhes segurança emocional, confiança, porque se sentem compreendidas
ao compartilhar canções, e inseridas num clima de ajuda, colaboração e respeito mútuo.
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