JULHO / AGOSTO DE 2019

EDIÇÃO 22

TECNOLOGIAS APLICADAS À
GESTÃO ESCOLAR

P. 260

A GESTÃO DEMOCRÁTICA
NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS

P. 327

O CONSELHO ESCOLAR COMO
DIREITO E GARANTIA DE UMA
GESTÃO DEMOCRÁTICA
P. 408

A GESTÃO EM SALA DE
AULA

P. 463

Revista Educar FCE - 22 ª EDIÇAO - JULHO / AGOSTO - 2019

2

Revista Educar FCE - 22 ª EDIÇAO - JULHO / AGOSTO - 2019

Educar FCE / Faculdade Campos Elíseos

Edição 22, n. 1 (Julho/ Agosto 2019), SP
Volume 1, (Julho/ Agosto, 2019)
Mensal
ISSN 2447-7931
1.

Gestão Democrática

4.

Alfabetização & Letramento

2.

Tecnologia

5.

Dificuldade Escolar

3.

Mediação/ Intervenção

CDD 370

Bibliotecário Responsável:
Edilson Gonçalves de Oliveira
CRB-8/8972.
E-mail: revista@fce.edu.br
biblioteca@fce. edu. br

Os conceitos emitidos nesta revista são de inteira responsabilidade dos autores.
É proibida a reprodução total ou mesmo parcial desta obra sem prévia autorização
dos autores.

Educar FCE-(CDD 370) - Edição 22- Volume 1 - Julho / Agosto de 2019

3

Revista Educar FCE - 22 ª EDIÇAO - JULHO / AGOSTO - 2019

EDITORIAL
O IMPACTO DA TECNOLOGIA NO MUNDO EDUCACIONAL
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A mudança começa, principalmente, no formato de como estudar e
depois avança sobre o comportamento do aluno.
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uma dinâmica nunca vista antes, trazendo para todos a mudança
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Como Diretor de Expansão, vejo o grande desafio de nos tornarmos
relevantes para um público mais jovem, uma vez que, o público da
EaD é um público acima dos 30 (trinta) anos e este, com certeza, será
o diferencial deste mercado cada vez mais competitivo.
Desse modo, ficamos com esta “missão”: a de fazer uma Faculdade
Digital mais atrativa para um público cada vez mais exigente, onde,
quem ganha, com certeza, é o aluno.
E, de carona entregamos uma IES pronta para fazer a diferença.
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ERRATA – Ed. 22 – Julho / Agosto - 2019
REFERENTE A EDIÇÃO n. 21 – Junho/2019.
• No Sumário (p. 8 e na p. 527, ed. 21/ jun. 2019; referente ao artigo
“GESTÃO AMBIENTAL: do cotidiano à busca pela
conscientização planetária”, lê-se como nome de casada:
ELAINE MABEL FERREIRA DE SOUZA.
REFERENTE A EDIÇÃO n. 18 – Março/2019.
• No Sumário, na p. 9, onde se encontra o Título do Artigo: “A
PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA MELHORIA DA APRENDIZAGEM
DOS ALUNOS DO EJA” – (p. 1096), lê-se corretamente o nome da
autora: JANINA DOS PASSOS BRAGA DE ALMEIDA.
REFERENTE A EDIÇÃO n. 20 – Maio/ 2019.
• Na edição n. 20 - v. 2, na p. 659 e no sumário (p.9), lê-se
corretamente o nome da autora: VANESCA CANHASSI PASTORELLI.
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A LUDICIDADE E O DESENVOLVIMENTO DE EDUCANDOS PORTADORES
DE NECESSIDADES ESPECIAIS
RESUMO: O presente artigo discute a utilização do Lúdico no desenvolvimento de

educandos portadores de necessidades educacionais especiais. Segundo Leão (1999), o
método até então mais utilizado no processo de ensino e aprendizagem, que era o passivo,
possuía papel irrelevante na aquisição de conhecimentos. Para os educandos portadores de
necessidades especiais era ainda mais complicado, pois, o atendimento era segregado ou
complementar ao ensino regular. Com o passar do tempo este tipo de metodologia passou a
não ser suficiente para atender as novas necessidades impostas pela sociedade, surgindo assim
novas metodologias de ensino, como foi o caso da Educação Especial. Por isso, a presente
pesquisa tem caráter bibliográfico a fim de elencar as facilidades e possibilidades que o uso
através do lúdico trás para desenvolver as capacidades e a autonomia desses educandos.

Palavras-chave: Portadores; Ludicidade; Educação Especial; Inclusão.
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INTRODUÇÃO

NECESSIDADES EDUCACIONAIS
ESPECIAIS: A ESCOLA E O
PORTADOR DE NECESSIDADES
EDUCACIONAIS ESPECIAIS

A Educação Especial é uma pedagogia voltada para trabalhar com as diferenças e incluir
os educandos que até então eram excluídos.
Para isso se faz necessário pensar em como o
educando aprende nos dias atuais. De acordo
com Neto et al. (2018), quando a escola tradicional foi concebida ela atendia um determinado perfil, porém, hoje esse modelo não atende mais as necessidades da sociedade como
um todo. Isso exigiu uma reformulação e uma
inovação em todo o sistema, com estratégias
de ensino que contemplem o atendimento a
todos, respeitando as diferenças. Assim, justifica-se a presente pesquisa no sentido de discutir os processos que facilitam a Inclusão dos
educandos portadores de alguma deficiência.

No Brasil, a Educação Especial apareceu pela
primeira vez na Lei de Diretrizes e Bases (LDB)
de 1961. Na década de 1970 foi criado um
novo órgão chamado CENESP, ligado ao MEC,
centralizando as políticas educacionais. De lá
para cá, diversos órgãos foram criados, substituídos e extintos. A Educação Especial surgiu
baseada em diferentes lutas, organizações e
leis favoráveis ganhando força a partir da Declaração de Salamanca de 1994, da aprovação
da Constituição de 1988 e da LDB de 1996.
Podemos destacar as discussões presentes
na Conferência Mundial sobre Necessidades
Educacionais Especiais em Salamanca, que
ocorreu em 1994. O documento relata sobre a
necessidade de incluir pessoas com necessidades especiais em classe regular e uma Pedagogia centrada no educando, entre outros aspectos importantes para o processo de Inclusão.

Como objetivo geral, a pergunta de
Neto et al. (2018) direciona nosso trabalho acerca do tema: “Como garantir o
acesso e a permanência de todos na escola, incluindo os alunos com deficiências, e
como transformar nossa escola excludente e discriminadora, numa escola inclusiva?”

Podemos citar alguns aspectos importantes:
Independente das diferenças e das necessidades de cada um, a educação é um direito de todos;

Para isso, temos como objetivo específico
demonstrar a importância do desenvolvimento dos educandos portadores de necessidades educacionais especiais, realizando uma
revisão sobre conceitos e práticas, fazendo
considerações sobre as políticas que legitimam essa proposta pedagógica, preocupando-se com os obstáculos que podem vir a
surgir como: a imprecisão do atual conceito
e a utilização das tecnologias assistivas; as
dificuldades de acesso aos recursos; e a falta de formação dos profissionais envolvidos.

Todo indivíduo que possui alguma dificuldade
de aprendizagem, pode ser considerado portador de necessidades educativas especiais;
A educação deve ocorrer em ambiente diversificado e realizado em espaço comum
para todos os educandos;
E o ambiente educacional deve se adaptar
as especificidades dos educandos, e não o
contrário.

11
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Assim, quando falamos em Inclusão no ambiente escolar, o assunto se torna amplo e
complexo. Ela não se refere apenas aos educandos com necessidades especiais, como os
que apresentam deficiências motora, sensorial ou cognitiva, mas se estende a todos os
educandos dentro do processo educacional.

INCLUSÃO OU EXCLUSÃO

No Brasil existem diversas Normas, Leis e
Decretos relacionados à Educação Especial.
Infelizmente, apesar disso, é possível observar ainda problemas relacionados ao assunto
em várias escolas. São inúmeras as barreiras, desde a acessibilidade até o lado pedaNascimento (2014) relata que infelizmente, gógico que acarretam muitas vezes, mais em
apesar da legislação pertinente, ainda existem um processo de exclusão do que inclusão.
muitas escolas que não garantem uma educação
de qualidade, excluindo mais do que incluindo.
Nascimento (2014) contextualiza que muiAinda de acordo com o autor, muitas es- tas escolas ainda não ofertam uma educação
colas não apresentam condições estrutu- de qualidade. Quanto a Portaria Normativa nº
rais ou didático-pedagógicas para aten- 13 de 24/04/07, que trata da criação do Prodê-los. Por isso existe a necessidade de grama de Implantação de Salas de Recursos
transformá-las, com a ajuda dos funcio- Multifuncionais, considerando o artigo 61 do
nários, dos professores e da família, sen- Decreto nº 5.296/2004, as escolas devem ter
do assim um passo importante para que os como recursos pedagógicos para os portadoeducandos sejam acolhidos e respeitados. res de necessidades educacionais especiais
materiais, mobiliários, espaços, equipamenÉ importante pensarmos que todos de- tos e tecnologia adaptadas ou projetadas a
vem aprender acolhidos em diferentes ti- fim de facilitar o desenvolvimento e a autopos de aprendizagem, contemplando assim nomia desses educandos (BRASIL, 2007).
as inteligências múltiplas de cada um. Além
disso, cabe ao professor promover ações
Outro exemplo que podemos citar é o arque façam com que os educandos consi- tigo 13 da Resolução CNE/CEB nº 4/2009
derados “normais” interajam e ajudem os que institui as Diretrizes Operacionais
colegas portadores de necessidades espe- para o Atendimento Educacional Especiaciais. Não se deve apenas contemplar os lizado (AEE), voltada para a Educação Báconteúdos, mas também a socialização para sica, delegando entre outras atribuições:
que realmente haja a tão almejada inclusão.
Por fim, é necessário promover a es- [...]
ses educandos, a autonomia, que é fundamental para viver em sociedade, buscan- II – Elaborar e executar o plano de Atendido atividades lúdicas, por exemplo, para mento Educacional Especializado, avaliando
que o mesmo possa participar e intera- a funcionalidade e a aplicabilidade dos recurgir, o que fará toda a diferença na sua vida. sos pedagógicos e de acessibilidade;
III – Organizar o tipo e o número de atendimentos aos educandos
na sala de recursos multifuncionais;
VI – Orientar os professores e as famílias sobre os recursos pedagógicos e
12
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de acessibilidade utilizados pelo aluno; dade; o direito de aprendizagem; e o direito à participação (CARVALHO, 2009. p.81).
VII – Ensinar e usar as tecnologias assisOutras situações estão presentes também
tivas a fim de ampliar habilidades funcio- nas escolas como a falta de acessibilidade, de
nais dos educandos, promovendo auto- banheiros não adaptados, da ausência de pinomia e participação; [...] (BRASIL, 2009). sos táteis, de sinalizações, enfim, vários problemas arquitetônicos relacionados à inclusão
Assim, se torna responsabilidade da escola, que dificultam a presença do educando portada equipe gestora e dos professores, garantir a dor de necessidades educacionais neste amacessibilidade aos recursos de forma a permitir biente. Cabe, portanto à gestão e aos demais
o desenvolvimento global desses educandos. profissionais da escola organizar os espaços
de aprendizagem a fim de contribuir para a
É peça fundamental no processo de in- permanência e a inclusão desses educandos.
clusão, que também tenham a presença
INCLUSÃO E RECURSOS
de profissionais especializados na escola.
PEDAGÓGICOS NAS ESCOLAS
Para aqueles que ainda não foram capacitados, isto deve ocorrer através de formaO termo “acessibilidade” nas escolas refeções continuadas. O objetivo principal deve
ser o desenvolvimento da autonomia des- re-se aos recursos voltados para os educanses educandos, para que eles possam fazer dos portadores de necessidades educacionais
parte da sociedade, sentindo-se acolhidos, especiais. As escolas devem ter determinadas
o que fará total diferença em suas vidas. condições para receber bem esses educandos,
oferecendo condições para que eles possam
Infelizmente, o que vemos são esco- permanecer na escola. Rampas de acesso,
las que não possuem salas adequadas com banheiro para deficiente físico, tecnologias
equipamentos e recursos. Ainda, em algu- assistivas, mobiliário, profissionais especialimas até existem determinados recursos, zados, entre outros recursos, fazem parte do
porém, faltam profissionais especializados processo de inclusão (NASCIMENTO, 2015).
que cuidem especificamente destas salas.
Ainda, segundo o autor para que a inclusão
Quanto ao professor, este deve pen- aconteça é necessária toda uma transformasar e repensar suas práticas e o uso do ção dos espaços de aprendizagem e da organilúdico nestes casos, é indicado para fa- zação da escola fornecendo o suporte necescilitar o desenvolvimento e a aprendi- sário para que esses educandos frequentem e
zagem desses educandos em especial. se sintam parte da escola, além de fazer com
que realmente aconteça o processo de incluPor isso, de acordo com Carvalho: são, garantindo a aprendizagem dos mesmos.
Fundamentado nesse ideal, um sisteComo exemplo, a implementação da Porma de educação inclusivo deve efetivar: O
direito à educação; o direito à igualdade taria Normativa de nº 13 de 24 de abril de
de oportunidades, o que não significa um 2007, contribuiu para a criação do Progra“modo igual” de educar a todos e sim dar ma de Implantação de Salas de Recursos
a cada um o que necessita, em função de Multifuncionais. O programa visa disponisuas características e necessidades indivi- bilizar para as escolas públicas de ensino
duais; escolas responsivas e de boa quali- regular equipamentos de informática, mo13
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biliários, recursos e materiais pedagógicos
para garantir a permanência do educando e a acessibilidade, garantindo assim um
ambiente específico para o atendimento
educacional especializado (BRASIL, 2007).

os programas de TV; os sites e os jogos, promovendo a construção de conhecimentos de
forma atrativa possibilitando a participação
do educando na construção do seu próprio
conhecimento (BORTOLOZZO et al., 2005).
Os autores Zulian e Freitas também explicam
Neste caso, a Sala de Recursos Multifun- como a sala de recursos e as tecnologias influencionais possibilita o uso das Tecnologias de ciam no desenvolvimento desses educandos:
Informação e Comunicação (TIC’s), recursos que fazem com o que o educando inte[...] os ambientes de aprendizagem basearaja com diversos materiais instigantes que dos nas tecnologias da informação e da cofacilitam o desenvolvimento e a aprendi- municação, que compreendem o uso da inzagem desses educandos, especialmente. formática, do computador, da Internet, das
ferramentas para a Educação a Distância e
A utilização das TIC’s em sala de aula au- de outros recursos e linguagens digitais, proxilia no aprendizado dos educandos. Valente porcionam atividades com propósitos edu(1997) relata que a utilização do computador cacionais, interessantes e desafiadoras, facomo recurso didático ajuda nos mais diferen- vorecendo a construção do conhecimento,
tes graus e tipos de deficiência, através de fer- no qual o aluno busca, explora, questiona,
ramentas que dão ao professor a possibilida- tem curiosidade, procura e propõe soluções.
de de trabalhar de forma lúdico-pedagógica. O computador é um meio de atrair o aluno
com necessidades educacionais especiais à
Papert define o uso do computador como escola, pois, à medida que ele tem contato
sendo:
com este equipamento, consegue abstrair e
verificar a aplicabilidade do que está sendo
[...] é uma ferramenta de trabalho com estudado, sem medo de errar, construindo
a qual o professor pode utilizar diversos o conhecimento pela tentativa de ensaio e
cenários de ensino e aprendizagem, en- erro (p. s/n). (ZULIAN e FREITAS, 2000, s/n.).
tre eles, tutores, simuladores, demonstrações, jogos educativos, ferramentas de
Ainda, o Ministério da Educação dispotextos, desenhos e imagens, dependendo nibiliza para as salas de recursos multifunde seus reais objetivos educacionais (PA- cionais, materiais didáticos e paradidáticos
PERT, apud ZULIAN e FREITAS, 1994, s/p). como o braile, o áudio e a Língua Brasileira
de Sinais (LIBRAS), além de laptops com sinAinda de acordo com Valente (1997, apud tetizador de som, softwares e outros recurZULIAN e FREITAS) o computador para o por- sos que contemplam o plano de ensino, intador de necessidades educacionais especiais cluindo assim o educando de acordo com
funciona como um caderno; para o deficiente suas necessidades. Manzini é outro autor que
auditivo a ligação entre o concreto e o abstra- explica que a utilização de materiais simples,
to; e no caso do deficiente mental, uma forma do cotidiano, também podem ser considerade desenvolver suas capacidades intelectuais. dos como materiais de tecnologia assistiva:
Além disso, existem outras ferramentas
Os recursos de tecnologia assistiva estão
que podem contribuir no processo de ensino- muito próximos do nosso dia-a-dia. Ora eles
-aprendizagem como: a internet; os vídeos; nos causam impacto devido à tecnologia que
14
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apresentam, ora passam quase despercebidos. Para exemplificar, podemos chamar de
tecnologia assistiva uma bengala, utilizada
por nossos avós para proporcionar conforto
e segurança no momento de caminhar, bem
como um aparelho de amplificação utilizado
por uma pessoa com surdez moderada ou
mesmo veículo adaptado para uma pessoa
com deficiência (MANZINI, 2005, p. 82).

de transformação a fim de que todos sejam
atendidos sem distinção, além de desenvolver diferentes competências e habilidades
respeitando sempre as suas necessidades.

A rotina escolar tem demonstrado que
o processo de inclusão pode ser favorecido quando existe a preparação e a dedicação dos profissionais; o apoio especializado para os que necessitam; e a
Peres (2003) discute que as Tecnologias realização de adaptações curriculares e de
Assistivas são uma das formas de se traba- acesso ao currículo (CARVALHO, 1999).
lhar na Educação Especial, principalmente
quando a preocupação é o processo de inDe acordo com Santos (2000) desde o coclusão. É a partir delas que se abrem novas meço da humanidade já se tinha registro sopossibilidades para o aprendizado e para o bre o ato de brincar, e isso vem sendo resgadesenvolvimento desses educandos, na me- tado nos dias de hoje, através da Pedagogia.
dida em que os recursos permitem diferentes
interações e relações a partir das adaptações
O lúdico é uma prática escolar que pode e
necessárias que garantem a acessibilidade. deve ser utilizada para estimular a construção
Assim, as escolas independentemente do conhecimento bem como a progressão das
de qual rede se tratam, particular ou pú- diferentes habilidades, sendo uma importanblica, devem disponibilizar esses recur- te ferramenta educacional. As possibilidades
sos para que os educandos especiais se de trabalhar com a ludicidade são amplas, podesenvolvam de forma plena e efetiva. dendo relacioná-la ao prazer e a convivência,
essenciais para o desenvolvimento humano.

O USO DO LÚDICO NA EDUCAÇÃO
ESPECIAL

Para Oliveira (2004), as atividades lúdicas
favorecem o envolvimento dos educandos
durante as atividades facilitando assim sua
aprendizagem e também seu desenvolvimento intelectual e psicomotor. Nhary (2006)
é outro autor que reforça a ideia de que as
atividades lúdicas são importantes para o desenvolvimento do sujeito que possua alguma
limitação, pois, ao brincar todas as crianças
são vistas como capazes de realizar atividades no coletivo, respeitando suas capacidades físicas, intelectuais e sociais. Ou seja, uma
forma de incluir esses educandos em especial,
pode ser feita através da utilização do lúdico.
Isso porque esse tipo de atividade desperta
o desejo de estar com o outro, promovendo alegria, felicidade, prazer e aprendizado.

As pessoas que carregam consigo algum tipo
de deficiência, muitas vezes, são vistas como
incapazes de aprender, de construir conhecimentos e consequentemente de conviver em
sociedade. Por serem considerados dependentes e ignorantemente “sem inteligência”,
são submetidos a métodos mecânicos e repetitivos que só vem atrasar seu lado cognitivo,
seu aprendizado e sua tão sonhada autonomia.
Pensando na aprendizagem, as escolas
precisam se reestruturar a fim de garantir
que todos os educandos tenham acesso às
oportunidades, impedindo à segregação e
o isolamento dos educandos portadores de
necessidades educacionais especiais, pois a
Educação está passando por um momento
15
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Assim, Santos destaca o uso da ludicidade no processo de ensino-aprendizagem
como motivadora e facilitadora, fazendo
com que os educandos com necessidades educacionais especiais possam aprender conteúdos, vivenciar valores e atitudes:
As atividades lúdicas possibilitam fomentar
a “resiliência”, pois permite a formação do autoconceito positivo. As atividades lúdicas possibilitam o desenvolvimento integral da criança, já que através destas atividades a criança
se desenvolve afetivamente, convive socialmente e opera mentalmente; O brinquedo e
o jogo são produtos de cultura e seus usos
permitem a inserção da criança na sociedade;
Brincar é uma necessidade básica assim como
é a nutrição, 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, integra-se na sociedade e
constrói o seu próprio conhecimento; O jogo
é essencial para a saúde física e mental; O
jogo simbólico permite à criança vivências do
mundo adulto e isto possibilita a mediação entre o real e imaginário (SANTOS, 2000 p. 20).
O conhecimento é adquirido pelas relações
que se estabelece e não por exposição a fatos ou conceitos isolados. A participação da
criança nas brincadeiras fornece dados importantes sobre o desenvolvimento, a forma
de aprender, e a autonomia dos mesmos. O
brinquedo encoraja a criança a reconhecer
as limitações dos elementos competitivos,
ou seja, a criança independentemente da sua
condição física, intelectual, etc, nasce com
o espírito para brincar (RESENDE, 2018).

16

Por fim, de acordo com Nhary (2006),
qualquer tipo de atividade lúdica, como as
brincadeiras, os jogos e a utilização de brinquedos, favorece o processo de inclusão,
pois, durante a brincadeira ocorre a integração entre as crianças, aprendendo a compartilhar, a ser cooperativas e a respeitar
os limites impostos por elas mesmas que
participam da brincadeira ou do jogo: “a ludicidade constitui um traço fundamental
das culturas infantis. Brincar não é exclusivo
das crianças, é próprio do homem e uma das
suas atividades sociais mais significativas”.

PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS
A presente pesquisa teve por objetivo realizar levantamento bibliográfico documental
a fim de discutir sobre a utilização do Lúdico com educandos portadores de necessidades educacionais especiais, no que se refere ao desenvolvimento global dos mesmos.
Para a realização desta pesquisa foi escolhida a metodologia qualitativa, pois, esse tipo
de pesquisa é conclusivo, uma vez que tem
por objetivo quantificar um problema, neste caso, as contribuições da utilização do
Lúdico em sala de aula com educandos portadores de necessidades educacionais especiais, a fim de entender a dimensão dele.
Como aporte teórico para o desenvolvimento deste artigo, baseamo-nos em Carvalho (1999), Santos (2000), Resende (2018),
entre outros autores que trazem a problemática referente ao Lúdico e as suas contribuições para o desenvolvimento de crianças
portadoras de necessidades educacionais especiais, tema abordado neste presente artigo.
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Assim, foram analisados artigos, trechos
de livros, sites, incluindo observações realizadas no dia a dia da escola sobre a temática, a fim de gerar discussões e reflexões a
respeito do tema, contribuindo para uma
melhor compreensão da Ludicidade em sala
de aula no desenvolvimento dos aspectos
cognitivos, motores, sensoriais, entre outros, melhorando a aprendizagem e a qualidade de vida desses educandos em especial.

O ambiente escolar deve ser sempre acolhedor, no qual esses educandos possam se
sentir incluídos, convivendo com os demais
e inseridos em um ambiente que proporciona o desenvolvimento cognitivo, afetivo e
social contribuindo assim para a sua vida em
sociedade, já que a escola é o principal espaço social onde as crianças aprendem a conviver com as outras independentemente de
carregarem algum tipo de deficiência ou não.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Isso é inclusão: “fazer parte da sociedade, conviver com o outro, ter a oportunidade de estar em um espaço comum a todos
e não ser excluído, não ser olhado de forma diferente” (SOARES, 2010). A criança se
sentirá parte do processo ao participar de
atividades com as outras crianças ditas “normais”, quando ocorrer a interação entre elas
independentemente das suas limitações. E
o lúdico proporciona isso: respeitar e aceitar as pessoas como elas realmente são.

De acordo com o levantamento bibliográfico realizado nesta pesquisa, podemos perceber que a inclusão dos educandos portadores
de necessidades especiais no ambiente educacional tem ocorrido de forma gradual favorecendo a sua aprendizagem e a convivência
com os demais. Como meio facilitador desse
processo podemos destacar a utilização das
atividades lúdicas que tem contribuído para
o desenvolvimento desses educandos no ambiente escolar. Sem dúvida, podemos dizer que
as crianças envolvidas nesse processo participam das atividades juntamente com as outras
crianças consideradas “normais” sem nenhum
problema, sem haver distinção e praticamente
com as mesmas habilidades, ou até melhores.
Sem dúvida alguma, o lúdico está presente nas escolas e contribui de forma significativa para a inclusão desses educandos sempre respeitando suas limitações.
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A PSICOPEDAGOGIA E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA O ENSINO DA
CRIANÇA SURDA
RESUMO: A surdez não implica no desenvolvimento cognitivo-linguístico da criança,

tudo ocorrerá normalmente desde que não haja outro impedimento para isso. A ausência
ou a falta de acesso a uma língua tem consequências gravíssimas, tornando o indivíduo
solitário, além de comprometer o desenvolvimento de suas capacidades mentais. Através
da língua nos constituímos como seres humanos, nos comunicamos e construímos nossas
identidades e subjetividades, adquirimos e partilhamos informações que nos possibilitem
compreender o mundo que nos cerca. E para auxiliar nessa tarefa a psicopedagogia lança
mão de seus recursos tão próprios e tão essenciais, dentro de todo o processo investigativo
psicopedagógico. Analisaremos a seguir alguns aspectos e caminhos que nortearam e
facilitaram o desenvolvimento cognitivo e linguístico dentro da abordagem psicopedagógica.

Palavras-chave: Psicopedagogia; Aprendizagem; Língua; Surdo; Surdez.
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INTRODUÇÃO
Muitos foram os estudos e nas mais diferentes épocas, com as mais diversas interpretações, algumas posições demonstram que a ausência do som dificulta a criança ter acesso à linguagem, implicando diretamente no desenvolvimento abstrato e reflexivo dos surdos, que por sua vez tem seu pensamento voltado para o concreto.

Outras pesquisas apontam que a competência cognitiva dos surdos é
igual ao das crianças ouvintes, elas passam pelas mesmas etapas do desenvolvimento, mas as crianças surdas apresentam uma evolução mais lenta.

Apesar da dificuldade em identificar a surdez nos primeiros anos de vida, o desenvolvimento sensório-motor ocorre de forma semelhante tanto nos ouvintes quanto nos surdos. Diante dos problemas de aprendizagem os primeiros passos para auxiliar o aluno dentro do trabalho psicopedagógico é um olhar mais atento, a observação de sinais
que a criança vem apresentando são fundamentais para iniciar uma prática investigativa.

Nesse momento percebemos que o corpo e o comportamento da criança darão pistas de que algo está errado, o diagnóstico precoce de uma surdez ou de alguma deficiência, minimizam os reflexos negativos tanto para a criança quanto para a família.
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ENTENDENDO MELHOR A SURDEZ

A SURDEZ

A classificação do tipo de surdez possibilita um tratamento mais eficaz, norteando
o melhor tratamento a ser seguido, favorecendo a escolha de meios que possibilitem
a aquisição da linguagem de sinais ou a oral,
“[...] o principal objetivo continua sendo a
aquisição de um sistema linguístico organizado quando a criança perde a audição.
A definição que temos de deficiên- Já depois dos 3 anos, o objetivo é manter a
cia em alguns dicionários é a que con- linguagem adquirida, enriquecê-la e comsiste em uma falha, insuficiência ou ca- plementá-la [...]” (COLL et al., 2004, p. 175)..
rência e será considerado deficiente
Ela pode ser classificada como condutiva,
aquele que é falho, incompleto e imperfeito.
que é caracterizada pela alteração na orelha externa (meato acústico) e/ou orelha
Muitos surdos não acham e não que- média (membrana timpânica, cadeia ossicurem ser chamados de deficiente, pois para lar, janelas oval e redonda ou tuba auditiva).
muitos a surdez pode ser bem entendida
A surdez mista é na verdade, uma ale absorvida quando é processada pela família, escola e amigos como algo natural. teração condutiva e neurossensorial,
que causa danos nos ouvidos interno e externo e, dificulta a passagem dos
Para muitos pesquisadores e para muitos sons e traz prejuízos ao nervo auditivo.
surdos chamá-los de deficientes é como uma
E por último a surdez neurossensorial,
discriminação, pois a “deficiência” corrobora
uma atitude de desajuste social e individual. que afeta a cóclea e/ou o nervo auditivo.
Se a criança for surda profunda, o desenvolvimento simbólico e acompanhamento dos
A forma como se deu a perda auditiva é im- pais ajudam a favorecer um ambiente ideportantíssima, pois fatores como a idade da al para o seu desenvolvimento e contribuirá
perda, a reação emocional dos pais e da famí- também para a superação de suas limitações.
lia e, os possíveis transtornos associados, ajuOs objetivos da aprendizagem se tordam a compreender e a buscar meios para auxiliarem no desenvolvimento da criança surda. nam difíceis quando a criança surda precisa adaptar-se a modelos educacionais
criados e voltados a crianças ouvintes.

Ela é considerada como um estado de quem
é surdo, ou seja, de quem não ouve nada. De
acordo com Biderman (1998 apud Gesser,
2009, p.35) a surdez é uma deficiência física que impede a pessoa de ouvir. Mas então
podemos dizer que todo surdo é deficiente?

A criança precisa receber atenção e estímulos voltados para a área educativa
assim que detectada a surdez, uma estimulação sensorial com atividades comunicativas e expressiva utilização da libras.
22

Revista Educar FCE - 22 ª EDIÇAO - JULHO / AGOSTO - 2019

Quando bebês os choros, os balbucios
e arrulhos nos primeiros 04 meses são
iguais tanto nas crianças ouvintes quanto nas crianças surdas, mas a partir dos
04 aos 06 meses de idade essas expressões vão diminuindo nas crianças surdas.

De acordo com algumas pesquisas realizadas ainda na década de 80, crianças com surdez profunda não conseguem ter dez palavras
em seu vocabulário, já as crianças ouvintes
nessa mesma faixa etária teriam o dobro de
palavras, “[...] não é a surdez que compromete
o desenvolvimento do surdo e sim, a falta de
A ausência do retorno de suas próprias ex- acesso a uma língua [...]” (GESSER, 2009, p.76).
pressões vocais contribui decisivamente para
AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM DE
a não aquisição da linguagem. A idade em que
SINAIS
a criança tem a perda auditiva é um fato fundamental para o seu desenvolvimento, pois se
Sua evolução é parecida com a da linfor antes dos 03 anos de idade terá o que se
chama de surdez pré-locutiva. Depois dos 03 guagem oral, na fase do balbucio tananos há a surdez pós-locutiva que ocorre após to crianças surdas quanto às crianças oua aquisição da fala, isso produzirá um efeito vintes possuem aspectos semelhantes,
diferente para o desenvolvimento da criança. embora a criança surda apresente um balbucio manual e a ouvinte o balbucio vocal.
Nessa faixa etária a criança tem maior domíNo processo que antecede a aquisição da
nio cerebral e já consegue manter sua linguagem interna. E é nesse sentido que de acordo linguagem de sinais ou a fala há semelhanças,
com Vygotsky, que a linguagem ocupa “um pois o balbucio manual apresenta aspectos capapel essencial na organização das funções racterísticos que estão presentes no balbucio
superiores”. (1984 apud GESSER, 2009, p.77) vocal, seja pela duplicação das expressões (vocal e manual), pela etapa silábica ou pelo ritmo.
Diferente do que ocorre com os menores de
A evolução e as configurações que eram
03 anos, que ainda não conseguem estabelecer
uma organização neurológica e apresentam aprendidas com os pais e colocadas em prátiuma fragilidade em sua competência linguística. ca pelas crianças. Os surdos possuem um conhecimento da realidade muito restrito, pois
DANDO VOZ AO SURDO:
eles têm dificuldade em receber informações
AQUISIÇÃO DA LÍNGUA ORAL
e comprovadamente as crianças surdas que
adquirem a língua de sinais desde pequenas.
Esse é um processo que não é natural para
as crianças surdas e, precisa ser trabalhada
Esses conseguem ter uma abordagem mais
constantemente pelos adultos, de uma forma reflexiva diante dos questionamentos em relaplanejada e direcionada. As palavras pouco ção às outras que não sabem a língua de sinais.
a pouco serão incorporadas ao vocabulário
das crianças e esse sem dúvida é um trabalho que requer muito esforço e dedicação.
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LIBRAS

A ESTRUTURA DA LIBRAS

No Brasil a libras foi reconhecida como língua na década de 60 e, diferente do que muitos pensam essa não é uma língua universal e,
como qualquer outra língua é sinalizada cada
uma de acordo com o seu país de origem.
Há uma língua de sinais chamada gestuno,
nome esse de origem italiana que quer dizer “unidade em língua de sinais”, que também por sua vez, é tida como uma língua
artificial, criada por um determinado grupo
de pessoas e com um objetivo específico.

A língua de sinais tem sua gramática própria, inicialmente os estudos fonológicos e
morfológicos foram feitos na década de 60,
com a língua americana de sinais e, apontou os aspectos essenciais para a execução
de um sinal e deu um nome a cada um deles.
• A configuração de mão (CM) traz o
formato da mão que deverá ser executado de acordo com cada sinal;
• o ponto de articulação (PA) e a locação (L) que se refere a parte do
corpo em que os sinais são feitos;
• o movimento (M) é indicado por uma
seta
e sinaliza a direção da movimentação que a mão fará, dando continuidade ao sinal. Mas vale lembrar
que nem todo sinal tem movimento

A primeira vez que se o ouviu falar do gestuno foi em 1951, em um Congresso Mundial da Federação dos Surdos (World Federation of the Deaf - WFD), que objetivava
integrar a língua de sinais no mundo todo.
A Comissão de Unificação de Sinais através de seu comitê na década de 1970, busDiversos outros estudos foram realizados
cou selecionar alguns sinais objetivando e ao longo dessas pesquisas, outro ponto
padronizar um sistema de sinais universal. importante foi descoberto, a orientação da
mão (O), que se refere a direção dos sinais,
Grande parte dos surdos não é favorável ou seja, o sinal pode ter a mesma configue receptivo a essa ideia, mas em contrapar- ração de mão mas, se tiver a orientação da
tida, há um movimento gestunista, que pro- mão diferente serão dois sinais distintos.
curam divulgar esses sinais seja por vídeos,
cursos ou conferências mundiais dos surdos.
No caso dos verbos alguns podem ser flexionados como o verbo “ajudar” mantém-se a mesma configuração de mão, mas há
alteração na orientação (O) da palma da
mão o que modifica o sentido do verbo.
Na forma original o sinal quer dizer “ajudar alguém”, agora invertendo a orientação
(O) da palma da mão passará para “ser ajudado por alguém”, o mesmo ocorre com
os verbos perguntar, cuidar entre outros.

No entanto, essa regra também é usada
para algumas negativas, como querer e não
querer, saber e não saber, gostar e não gostar.
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Mas na libras há também sinalizaA AVALIAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA
ções não manuais, que reforçam o sinal e colaboram para a contextualização
Essa avaliação procurará informações redo mesmo, como as expressões faciais, levantes do ambiente familiar, condições de
a velocidade, a entonação e a hesitação. aprendizagem e as condições educativas,
favorecendo o processo de ensino-aprendiTodos eles facilitam e contribuem para zagem e pontuando uma solução educacioo entendimento de um determinado sinal. nal mais indicada a ocorrência em questão.
Por exemplo, os sinais dos verbos poder,
precisar e possuir são extremamente pareO papel fundamental do Psicopedagocidos, porém, a expressão facial, a intensi- go é manter uma relação interativa endade e os movimentos pouco variados nos tre ele, a família, a criança e os profestrês sinais marcam a diferença entre eles. sores, buscando conhecer qual a origem
dessa dificuldade educacional, trazendo
O que deve ficar claro é que a lín- meios e experiências de aprendizagens
gua de sinais não é uma mímica, não é que sejam incentivadoras para as crianças.
um gesto, nem uma pantomima ou um
código secreto que os surdos sabem.
A avaliação psicopedagógica utilizará
como norte três eixos principais para as inA falta de conhecimento levam as tervenções: a família, a criança e a escola.
pessoas a uma ignorância descabida, justamente por acharem que os surAmbos terão que passar por readequados não podem falar a língua oral. ções objetivando auxiliar no melhor desenvolvimento da criança surda, aliando forças
De acordo com Audrei Gesser, a língua de e traçando estratégias, que favoreçam bons
sinais não atrapalha a aquisição de outra lín- resultados em seus diferentes contextos.
gua pelo surdo, ela garantirá ao surdo uma
maneira de relacionar-se com os outros e favorecendo encontros intra e interpessoais.
Neste caso, a língua majoritária deve ser
ensinada ao surdo em sua modalidade escrita e a sua introdução para os surdos
deve ser feito através da língua de sinais.
Eles se apropriaram melhor do conhecimento, através da língua de sinais, facilitando a dinâmica do processo de
ensino-aprendizagem e favorecendo a transferência e agregando novos valores aos conhecimentos já adquiridos anteriormente.
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A INTERVENÇÃO
PSICOPEDAGÓGICA

O CURRÍCULO ESCOLAR

A comunicação manual é necessária para
Quero destacar a importância des- facilitar a integração com a comunidade escosa ferramenta fundamental para um sig- lar e, ter avanços em sua aprendizagem. Mas
nificativo processo de aprendizagem. é importante focar também na comunicação
oral para facilitar o “diálogo” em sala de aula.
Precisamos antes de tudo mensurar a diferença entre dificuldade de aprendizagem, defasaComo por exemplo:
gem de conteúdos e imaturidade neurológica.
• Cuidados com as condições acústicas e
de visibilidade na classe;
Existem várias definições que abor• Falar dirigindo o olhar para a criança;
dam essa temática, mas em sua maio• Empregar
todo
tipo
de
ria sempre direcionam a culpabilização
meios
de
informações;
da não aprendizagem a própria criança.
• Facilitar
a
compreensão
por
meio de mensagem escrita (louAs intervenções se fazem necessárias ressa,
transparência,
cartazes
etc).
peitando sempre a individualidade da criança e as características do seu “problema”.
Na mudança curricular devemos incluir conteúdos próprios da linguagem
Devemos considerar essa criança como al- manual, com os objetivos da área que
guém capaz que vive em um contexto familiar, se pretenda estudar e unir um ao outro.
escolar e social específico, que vivencia situações e por isso, requer um olhar mais atento.
Precisamos levar em conta que, a criança surda têm de aprender elementos coTanto a avaliação como a interven- municativos e linguísticos, já as crianças
ção precisam ser feitas em caráter ins- ouvintes
aprendem
espontaneamente.
titucional, analisando os materiais utilizados pela criança, a metodologia
utilizada pela unidade escolar, a avaliação
escolar e a entrevista com os professores.
Tudo Isso aliado a uma técnica mais apurada, são importantes meios um bom para desenvolvimento do trabalho psicopedagógico.
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ESTRATÉGIAS PSICOPEDAGÓGICAS
NA APRENDIZAGEM DO SURDO
Toda essa parte biológica e cognitiva devem
A psicopedagogia dá caminhos para a criança aprender conteúdos pedagógicos, mas um ser levadas em conta, mas não é só isso, aspectos
dos grandes problemas nesse caso é gran- emocionais, sociais e físicos influenciam direde quantidade de conteúdos que a criança tamente na aprendizagem de qualquer criança.
precisa aprender em pouquíssimo tempo.
Muitas vezes a psicopedagogia tentar
Nesse caso as coisas que ela está aprenden- trabalhar todas essas dificuldades, se esdo precisa fazer sentido, caso contrário, ela forçando ao máximo inibir as dificuldanão vai aprender e não vai se apropriar desse des de aprendizagem e um possível fraconhecimento. O nosso sistema educacional casso escolar. E como a psicopedagogia
preconiza a memorização de conteúdos e não pode auxiliar o ensino do aluno surdo?
daquele que se apropriou e consegue construir
e compreender seu próprio conhecimento.

Sabemos que esse processo ocorrerá de uma forma e de um ritmo diferenIsso inviabiliza uma qualificação dos nossos te em relação ao aluno ouvinte, justaalunos e um melhor aproveitamento do con- mente porque um utilizará sua percepção
teúdo aprendido em sala de aula. Questões auditiva e o outro sua percepção visual.
emocionais e físicas precisam estar integraA educação oralista não pode ser imposdas para que a questão cognitiva também dê
certo, para isso podemos fazer uma integra- ta ao aluno surdo, obrigando-o a aprender
ção entre as diversas disciplinas, favorecen- como os ouvintes e pontualmente será exado a aquisição de novas habilidades e capa- tamente onde o psicopedagogo auxiliará.
cidades para as crianças se desenvolver bem.
Com alterações de planejamentos escolares
deverá também revisar atitudes
Independente da faixa etária da criança o lúdico e o raciocínio lógico devem es- e enaltecer o surdo em todos os seus astar presentes nesse processo de apren- pectos, principalmente na língua de sinais.
dizagem, de uma maneira divertida o
aluno desenvolverá melhor os conteúdos.

Esse será um papel de mediação entre o
surdo e tudo aquilo que o cerca e o faz se
inibir frente à sociedade. As questões estruturais, biológicas e emocionais dificultam tudo isso. Ao Psicopedagogo cabe a
tarefa de filtrar toda essa problemática e
orientar a família a enfrentarem da melhor maneira possível todos esses entraves.

O estímulo aos neurônios e as diferentes áreas do cérebro quando bem estimulados se tornam mais rápidos e conseguem armazenar uma maior quantidade
de informações. Isso possibilita maior habilidade na resolução de problemas.

Dando aos pais, aluno e escola alternatiCom ferramentas pedagógicas adequadas
o cérebro será potencializado e ampliará a vas e caminhos que possam ser percorridos
capacidade de utilização cerebral do aluno. juntos, sem medo, sem preconceitos e sem
dificuldades que prejudiquem a construção
desse elo que favorecerá a aprendizagem
da criança surda em todos os seus aspectos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo de nossas vidas temos convivido com padrões de “normalidade” e tudo que
foge a essa regra causa estranheza e um certo desconforto, não pela “anormalidade” mas
sim, pela dificuldade que nós temos em se relacionar e conviver com essa diferença. E no
caso do surdo isso fica evidente, pois a comunicação se monta como uma barreira que impede essa integração, então fica muito mais fácil eu ouvinte ignorar sua presença do que
tentar me comunicar ou aprender como me comunicar com eles e quebrar esse obstáculo.

Esse tipo de pensamento facilita a propagação de preconceitos sociais, dificultando todo o processo de aceitação e desenvolvimento do surdo em sociedade. E a escola é a primeira etapa onde tudo isso acontece, por isso a participação da Psicopedagogia se torna tão importante, pois contribuirá para amenizar todos esses reflexos
negativos que impedirão o desenvolvimento social e cognitivo da criança surda, trabalhando integralmente com a escola e com os pais, traçando com objetivos claros projetos
e planejamentos que venham satisfazer e contemplar o aluno surdo em sua totalidade.

Isso vai muito além de conquistar boas notas, de aprender, de se comunicar e de fazer amigos.
O que os surdos buscam na verdade é conquistarem sua real identidade, de serem respeitados e de conseguirem como qualquer outra pessoa de se sentir parte do todo, de não serem vistos como diferentes, “anormais” ou deficientes.

Essa indiferença está presente nos olhos daqueles que veem, atitudes como essas nos independem de estreitar laços e poder aprender mais com o outro rompendo todo o silêncio que existe.
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PARALISIA CEREBRAL: ETIOLOGIA, INCIDÊNCIA E DISTÚRBIOS
ASSOCIADOS
RESUMO: A paralisia cerebral geralmente é uma condição de longa duração (crônica), mas

em geral não piora. Algumas crianças são severamente afetadas e têm dificuldades para
o resto da vida. Outros podem ter sintomas leves de paralisia cerebral durante a infância,
mas depois desenvolvem tônus muscular normal e habilidades motoras. Embora estas
crianças possam continuar tendo reflexos tendinosos profundos anormais, elas podem não
experimentar problemas significativos no movimento em suas vidas diárias. Em alguns casos,
os sintomas de paralisia cerebrais mudam com o passar do tempo. Por exemplo, o tônus
muscular diminuído (hipotonia) na infância pode evoluir para tônus muscular aumentado
(hipertonia) com o avançar da idade. O acompanhamento adequado da paralisia cerebral exige
uma equipe de especialistas que ajude a maximizar e coordenar os movimentos, minimizar
o desconforto e dor, e prevenir as complicações a longo prazo. Esta equipe poderá incluir,
além do neurologista, um ortopedista, um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, um psicólogo e
um terapeuta ocupacional. Além disso, assistentes sociais podem prover apoio às famílias e
podem ajudar a identificar alguma privação de recursos da comunidade.

Palavras- chave: Paralisia Cerebral; Capacidade Motora; Psicologia do Movimento.
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INTRODUÇÃO
A paralisia cerebral é o nome que se dá a
um grupo de problemas motores (relacionados aos movimentos do corpo) que começam bem cedo na vida e são o resultado de
lesões do sistema nervoso central ou problemas no desenvolvimento do cérebro antes
do nascimento (problemas congênitos). Algumas crianças com paralisia cerebral também
têm desordens de aprendizagem, de visão,
de audição e da fala (EDUCADORA ESPECIAL, 2009). Embora a lesão específica do
cérebro ou os problemas que causam paralisia cerebral não piorem, os problemas motores podem evoluir com o passar do tempo.

e em gravidezes complicadas por infecções ou condições que causam problemas
com o fluxo de sangue para o útero ou para
a placenta (DEFICIENTE CIENTE, 2009).
Os sintomas precoces de paralisia cerebral
incluem:
Dificuldade para alimentar — Existe um atraso para o bebê ter coordenação para sugar o peito e para engolir;

Demora no aparecimento dos marcos
normais de desenvolvimento motor - Não
fazer coisas que seriam esperadas para
uma certa idade. Por exemplo, não ter um
bom controle da cabeça antes de 3 meNa maioria dos casos de paralisia cerebral, ses, não rolar o corpo antes de 4 a 5 mea causa exata é desconhecida. Algumas pos- ses, não sentar sem apoio antes dos 6 mesibilidades incluem anormalidades no de- ses e não caminhar antes dos 12 a 14 meses;
senvolvimento do cérebro, lesão cerebral
Baixo tônus muscular (flacidez ou hipotodo feto causada por baixos níveis de oxigênio (hipóxia perinatal) ou baixa circulação do nia) ou ter músculos duros (rigidez) - O baisangue, infecção, e trauma (NASCIMENTO xo tônus muscular pode ser notado pela
et al, s/d). Acreditava-se que as lesões por dificuldade em sustentar a cabeça ou manbaixo fluxo de oxigênio durante o trabalho ter o tronco firme. A rigidez muscular pode
de parto eram as causas mais comuns de pa- ser reconhecida pela espasticidade (músralisia cerebral, mas agora os pesquisadores culos “travados”) das pernas na infância.
acreditam que os problemas no parto são a
Outros sintomas dependem do tipo de pacausa na minoria dos casos. Outras possíveis
causas incluem: icterícia grave do recém- ralisia cerebral. Eles incluem:
Paralisia Cerebral Espástica — Este é o tipo
-nascido, infecções na mãe durante a gravidez, problemas genéticos ou outras doenças mais comum de paralisia cerebral (aproxique fazem o cérebro desenvolver anormal- madamente 50%) na qual os membros afemente durante a gravidez. A paralisia cere- tados são espásticos, ou seja, significa que
bral também pode acontecer depois do nas- os músculos são duros e resistem ao serem
cimento, como quando há uma infecção do esticados. Os braços e as pernas também
cérebro (encefalite) ou um trauma de crânio. têm “reflexos tendinosos profundos” reativos (contrações musculares involuntárias em
A paralisia cerebral é a desordem moto- resposta a um estímulo). Por exemplo, quanra mais comum da infância. Acontece em do o tendão patelar do joelho é batido com
aproximadamente de 1 - 2 para cada 1.000 um pequeno martelo, os músculos da perna
nascidos vivo, com o risco mais alto entre se contraem e “chutam” com força. A pesos bebês prematuros, crianças de baixo- soa normalmente tem estes sintomas tan-peso-ao-nascimento (menos de 1,5 Kg), to quando acorda como quando vai dormir.
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PARALISIA CEREBRAL

Paralisia Cerebral Discinética ou Atetóide — Esta forma menos comum (aproximadamente 20%) de paralisia cerebral é caracterizada por movimentos involuntários da
face, tronco e membros que frequentemente interferem com a fala e a alimentação. Os
sintomas podem piorar em situações de tensão emocional e podem ir embora durante
o sono. Os movimentos podem ser rápidos
e aos trancos (coréia) ou serem distorcidos
(atetose) ou ainda, podem envolver a permanência em uma posição anormal (distonia).

A expressão Paralisia Cerebral (PC) surgiu
em 1853 para descrever uma enfermidade
caracterizada por rigidez muscular, predominando nos membros inferiores, e ocasionada por diferentes transtornos provocados
por asfixia, diminuição ou ausência de O2
do recém-nascido durante o nascimento.
Diament e Cypel (1996) relatam que
Phelps (1964) generalizou o uso do termo PC para diferenciá-lo do termo paralisia infantil, causada pelo vírus da poliomielite e que causava paralisias flácidas.
Atualmente sabemos que a criança com
PC é vista como um portador de uma desordem sensório-motora que tem efeito na
interação da criança com o meio ambiente incluindo a exploração e a função. Este
tipo de desordem limita o desenvolvimento geral (MEYERHOF e PRADO, 1998).

Paralisia Cerebral Atáxica — Este tipo de
paralisia cerebral também é incomum e
normalmente envolve uma lesão do cérebro na parte responsável pela coordenação (chamada de cerebelo). Os sintomas
característicos incluem cambalear o tronco, dificuldade de manter os membros firmes e movimentos anormais dos olhos.
Paralisia Cerebral Mista — Uma combinação
de sintomas de pelo menos dois dos subtipos
anteriores.
Todas as formas de paralisia cerebral podem
ter problemas associados, incluindo retardo
mental (em mais de 50% dos pacientes), um
desalinhamento dos olhos chamado estrabismo (50%), epilepsia ou ataques epiléticos
(30%), e desordens visuais ou auditivas (20%).

Várias são as definições que foram sendo
formuladas ao longo do tempo sobre Paralisia Cerebral. Entre as principais, encontramos a de Bobath (1979) que define PC como
sendo o resultado de uma lesão ou mau desenvolvimento do cérebro, de caráter não
progressivo e existindo desde a infância. A
deficiência motora se expressa em padrões
anormais de postura e movimentos, associaPara ajudar a prevenir a paralisia cerebral, dos com o tônus postural “anormal” interfeos médicos encorajam as mulheres grávidas rindo no desenvolvimento motor da criança.
a fazerem acompanhamento pré-natal regular, que começa o mais cedo possível e se
Alguns especialistas em Berlim (1966), citaestende por toda a gravidez. Porém, como a dos por Lianza et al. (1995) designaram a PC
causa da maioria dos casos de paralisia cere- como uma desordem da postura e do movibral não é conhecida, é difícil prevenir. Ape- mento, persistente, mas não imutável, devido
sar das significativas melhorias no cuidado a uma disfunção do cérebro presente antes
obstétrico e neonatal nos anos recentes, a de ter completado o seu crescimento. Muitos
incidência de paralisia cerebral não diminuiu. outros aspectos podem fazer parte do quadro.
Serão necessárias mais pesquisas das causas de paralisia cerebral para prevenir estas
desordens (DEFICIENTE CIENTE, 2009).
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Brandão (1992) cita a PC como a designação dada ao quadro clínico apresentado pelos indivíduos que sofreram uma lesão no encéfalo imaturo, de caráter não
progressivo, nas áreas que controlam os
movimentos, a coordenação e o tônus.
De acordo com a ABPC (Associação Brasileira de Paralisia Cerebral), citado por Lianza et
al. (1995), PC é o conjunto de alterações oriundas de um determinado acometimento encefálico, caracterizado essencialmente por uma
alteração persistente, porém não estável do
tônus, da postura e do movimento que se inicia durante o período de maturação anatomofisiológica do Sistema Nervoso Central (SNC).

Quanto às formas de manifestações
clínicas a PC compreende quatro grupos: as formas espásticas, as atetósicas/discinéticas e as atáxicas, sendo
frequente a associação de duas ou três formas desses tipos, caracterizada como mista.

As formas espásticas caracterizam-se pelo
aumento dos reflexos de estiramento, aumento de tônus e fraqueza muscular do tipo
neurônio motor superior. As diferentes formas de PC relacionam-se com os segmentos
corpóreos afetados, que exteriorizam as áreas cerebrais comprometidas. Consideram-se
então as formas mono, di, tri, tetra e hemiparéticas ou hemiplégicas, conforme sejam
afetados, um, dois, três ou quatro membros,
Conforme Levitt (2001) PC é o nome ou um dimídio corporal (CASTRO, 1996).
comumente usado para um grupo de
condições
caracterizadas
por disfunQualquer que seja a definição de PC utilição motora em razão de uma lesão ce- zada, ela dá conta somente da patologia, sem
rebral não progressiva no início da vida. revelar algo do seu portador, ou seja, do indivíduo que tem uma lesão, não progressiva,
Como podemos observar, através das defi- que atinge o seu SNC de forma variável em
nições citadas, a PC é decorrente de uma le- grau de severidade. Essa sequela se apresenta
são que acomete o SNC imaturo e acarreta como um quadro de dificuldades predominandistúrbios da motricidade. Quando dizemos temente motoras e é caracterizada por alteraque uma criança tem PC significa que existe ções dos padrões de postura e movimento.
uma deficiência motora consequente de uma
ETIOLOGIA E INCIDÊNCIA DA
lesão no cérebro, quando este ainda não esPARALISIA CEREBRAL
tava completamente desenvolvido. Além dos
problemas motores, podem estar associados
A Paralisia Cerebral é decorrente de uma
deficiência mental, auditiva, visual, odontológica, distúrbios de linguagem, do com- lesão ou desenvolvimento encefálico inadeportamento, da sensibilidade, entre outros. quado. Esta lesão pode ocorrer no período
pré-natal (desde a concepção até o início do
Ao contrário do que o termo parece sugerir, trabalho de parto), perinatal (desde o comePC não significa que o cérebro não apresenta ço do trabalho de parto até o nascimento)
funções. A característica principal da criança ou pós-natal (desde o nascimento até o fiassim atingida é apresentar uma dificulda- nal da maturação do sistema nervoso), pode típica quanto ao desempenho motor ao dendo, portanto, ser congênita ou adquirida.
andar, usar as mãos, equilibrar-se, ou mesmo para falar ou olhar (CAMARGO, 1986).
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Os fatores de risco associados a PC podem
ocorrer durante os períodos: pré-natal (história materna de abortos espontâneos prévios
e/ou natimortos; intervalo muito curto - menos que três meses - ou muito longo - maior
que três anos - da gestação anterior e história familiar de PC; doença genética ou malformativa; malformação congênita - crianças
com PC têm maiores possibilidades de ter
malformações físicas congênitas refletindo
perturbações no desenvolvimento pré-natal
“normal”; retardo no crescimento fetal - principalmente quando associado com cabeça
menor que a média; gestação gemelar - leva
mais frequentemente a lesões periventriculares, principalmente em monozigóticos;
doença crônica materna como: hipertensão
arterial sistêmica, distúrbios endocrinológicos); perinatal (detecção de corionite associada com prematuridade ou amnionite tem
sido considerada alto risco para a PC; descolamento prévio da placenta; encefalopatia
hipóxico-isquêmica) e pós-natal (meningoencefalites adquiridas; lesões por afogamento;
traumas cranioencefálicos). (KUBAN e LEVITON, 1994 in SOUZA e FERRARETTO, 1998).

c) causas pós-natais: meningoencefalites
bacterianas e virais; traumatismos crânio-encefálicos; encefalopatias desmielinizantes (pós-infecciosas ou pós-vacinas); processos vasculares; desnutrição, epilepsia.
Muitas podem ser as causas da PC, mas
alguns autores concordam que as deficiências circulatórias são as principais.
Para Wigglesworth (1984, in RODRIGUES,
1998) as causas mais frequentes da lesão cerebral, tanto em prematuros, como em não prematuros, são as lesões hemorrágicas e a necrose
isquêmica do tecido periventricular, provocada por dificuldade na circulação cerebral.
Souza e Ferraretto
que a anóxia perinatal
lho de parto anormal
é a maior causa de PC

(1998) afirmam
por um trabaou prolongado
no nosso meio.

Ainda, segundo esses mesmos autores,
a prematuridade entra como a segunda
maior causa de PC e com menor frequência, estão as infecções pré-natais, como rubéola, toxoplasmose, citomegalovírus e as
infecções pós-natais como as meningites.

Diament e Cypel (1996) relatam que em relação à etiologia, existe uma variação muito grande quanto às causas que ocasionam a PC, como:
a) causas pré-natais: genéticas e/ou hereditárias; circulatórias; hipóxico-isquêmicas,
hipotensão; eclâmpsia; hemorragias com
ameaça de aborto; desprendimento prematuro da placenta; má posição do cordão umbilical; infecções (rubéola, toxoplasmose, lues,
HSV); metabólicas (diabetes, desnutrição);
tóxicas (medicamentos, drogas); malformações congênitas; e físicas (radiações, raios X);

Estes dados confirmam que, ainda que as
causas da PC se possam encontrar desde a
concepção até os primeiros anos de vida, é o
período perinatal o mais determinante para o
seu aparecimento e por isso, a PC é uma das
condições de deficiência cujo crescimento ou
diminuição da incidência está mais inequivocamente ligado aos cuidados de apoio à gravidez, assistência ao parto e ao recém-nascido.
De acordo com Reed (1991) não existe limite rígido de idade para que uma lesão pós-natal possa ocasionar quadro motor sequelar
de PC, o importante é que incida sobre um
SNC imaturo. Para Miller e Clark (2002) a
PC é um problema que pode surgir em qualquer etapa do desenvolvimento do cérebro.

b) causas peri-natais: parto distócico; asfixia (hipóxia ou anóxia); hemorragias intracraniana; prematuridade e baixo peso;
icterícia grave (hemolítica ou por incompatibilidade); infecção pelo canal do parto;
35
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Diament e Cypel (1996) explicam que
30% dos casos de PC acontecem por causa pré-natal, 60% dos casos por causa perinatal e 10% dos casos por causa pós-natal.
A incidência de PC por nascimento varia
de país para país e de autor para autor. Segundo Reed (1991) nos países desenvolvidos varia de 1,5 a 7/1.000 nascidos vivos, sendo a prevalência de 500/100.000
pessoas. Calcula-se que nos países industrializados, relativamente há crianças em
idade escolar frequentando centros reabilitadores, a prevalência seja de 2 para 1.000.

QUADRO CLÍNICO, CLASSIFICAÇÃO
E CATEGORIZAÇÃO DOS TIPOS DE
PARALISIA CEREBRAL
As manifestações clínicas da Paralisia Cerebral (PC) são basicamente a alteração do
tônus muscular, da postura e do movimento que são persistentes, mas não imutáveis.

Muitos, senão todos os quadros musculares e articulares encontrados nas PC originam-se na falta de influências coordenadoras
do cérebro, pois os mecanismos neurológicos de postura, equilíbrio e movimento estão desorganizados. Portanto, os músculos
Lianza et al. (1995) citam que a literatu- que são ativados para controlar a postura,
ra internacional tem creditado a incidência equilíbrio e movimento tornam-se descoorde 1 criança com PC para cada mil nasci- denados, rígidos ou fracos (LEVITT, 2001).
mentos. Conforme o mesmo autor, a Associação Brasileira de PC fez um levantamenA lesão cerebral produzirá os vários tipos
to no ano de 1990 e constatou 1 caso para de tônus postural “anormal”, como por exemcada 1.012 nascimentos. Para Meyerhof plo: a hipertonia e a hipotonia; interferirá de
e Prado (1998) a incidência de PC é entre muitas maneiras na interação das ativida0,6 a 2,4 para cada 1.000 nascidos vivos. des alfa e gama e levará também a padrões
anormais de coordenação. Os vários tipos
De acordo com Paneth et al. (1984) cita- de tônus postural “anormal” e seus padrões
do por Ratliffe (2000) a prevalência da PC de coordenação são a expressão de um
é semelhante em muitos países ocidentais, “curto-circuito” de todos os impulsos sencerca de 2 em 1.000 nascimentos com vida. soriais no padrão de atividade reflexa posO índice do nascimento de crianças com PC tural liberada e anormal (BOBATH, 1979).
é de aproximadamente 2,5 por 1.000 partos
de crianças vivas. Em lactentes com peso ao
As lesões ocorrem preferencialmente
nascer inferior a 1.500 gramas, esse índice é em áreas motoras que determinarão um
de 5 a 15%, e entre 25 a 50% desses lacten- quadro motor típico na criança com PC.
tes apresentam outros distúrbios durante o
desenvolvimento. (MILLER e CLARK, 2002).
De acordo com Piovesana (1998) quando
Conforme Mattos (2004), em cada 1.000 be- ocorre lesão cerebral: no sistema piramidal
bês que nascem, 2 podem ser afetados pela (trato córtico-espinhal) a PC será espástica;
PC. A incidência desse problema diminui à no sistema extrapiramidal a PC será atetómedida em que melhora o conhecimento e sica/discinética; no sistema cerebelar a PC
o desenvolvimento dos serviços de saúde. será atáxica; a associação de dois ou três
sistemas dá origem à forma mista de PC.
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A PC pode ser espástica, na qual a pessoa
apresenta aumento do tônus muscular, com
predominância do padrão adutor e extensor de membros inferiores (MMII) e do padrão adutor e flexor de membros superiores
(MMSS), ambos com rotação interna; atetósica, na qual a pessoa apresenta diminuição
do tônus muscular, bem como, movimentos involuntários; atáxica, na qual a pessoa apresenta hipotonia muscular, ausência
ou deficiência de equilíbrio e a forma mista, que é a associação de um ou mais tipos.

3- Atáxica: A lesão encontra-se na área
do cerebelo ou nas vias cerebelares. Esse
tipo de PC mostra um tônus instável e flutuante, que pode variar amplamente nos
casos individuais. Dificuldade para se equilibrar, com descoordenação dos movimentos, podendo haver movimentos trêmulos
das mãos e fala comprometida. A incidência desse tipo de Paralisia Cerebral é de 5%.
4- Mista: Combinação de um ou mais tipos.
Conforme Diament e Cypel (1996) as formas discinéticas compreendem aquelas com
movimentos anormais por provável lesão dos
gânglios da base: movimentos involuntários
que desaparecem com o repouso e que se
agravam com o estresse. Os fatores emocionais têm seu papel na manifestação desses movimentos e se alteram no dia-a-dia e
em períodos diferentes do dia. A forma atetósica caracteriza-se pela presença de movimentos involuntários lentos, vermiformes
que envolvem as extremidades, o tronco,
o pescoço e os músculos isolados da face e
da língua. A forma atáxica exterioriza-se por
fenômenos atáxicos não progressivos desde
cedo; alargamento da base de sustentação
à deambulação, com movimentos rápidos e
repetitivos e decomposição dos mesmos. Os
tipos mistos ou de associação são frequentes.

Lefrève e Diament (1980) classificam a PC em quatro tipos, sendo eles:
1 - Espástica: É o tipo mais comum de Paralisia Cerebral, estando a sua incidência em
torno de 75%. A lesão se encontra no córtex
motor, na área pré-motora e na via piramidal,
o que resulta em perda do controle voluntário dos músculos. Ocorre reflexo exagerado
de contração, dificuldade de realizar movimentos precisos e aumento da hipertonia.
Este tipo de PC se divide em vários grupos:
1.1 diplegia espástica ou paraplegia (as extremidades inferiores são mais atingidas que as
superiores); 1.2 quadriplegia espástica (neste tipo, o corpo todo está afetado, a distribuição é muito assimétrica, um lado sendo
mais envolvido que outro e os membros superiores sendo mais afetados que os inferiores); 1.3 hemiplegia espástica (é o tipo de
As crianças espásticas em geral apresenmais fácil diagnóstico, por causa da assime- tam hipertonia da musculatura das panturtria dos padrões posturais e de movimento). rilhas e dos adutores da coxa. Nos membros superiores o aumento do tônus leva
2 - Atetóide: A lesão encontra-se no sistema à adução e à rotação interna dos braços,
extrapiramidal (núcleo da base), e se caracteri- flexão dos cotovelos, pronação dos anteza por movimentos lentos e involuntários. Esse braços e flexão dos punhos e dos dedos.
tipo de Paralisia Cerebral produz torções ou
As posições mantidas pela hipertonia pocontorções nos membros e na face (caretas), dem levar à contraturas musculotendínecausando dificuldades na fala e na deglutição. as, que interferiram na evolução para a
Cerca de 20% das pessoas com PC encon- posição ortostática e marcha. Com frequtram-se nesse grupo, sendo que a incidência ência, quando não adequadamente tratavaria nos diferentes países, em função dos cui- dos, estes pacientes poderão apresentar
dados proporcionados aos recém-nascidos. quadros de contratura em posição viciosa,
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com flexão das pernas (dos joelhos) sobre
as coxas e destas sobre o quadril, com pés
em equino (DIAMENT e CYPEL, 1996).
Para Lianza et al. (1995, p. 289) a classificação de acordo com as características semiológicas da PC, “pode ser a seguinte: espástica 75%, atetósica 18%, atáxica 2% e mistas”.
Todas essas alterações, consequentemente, fazem com que os movimentos funcionais se manifestem de forma deficitária, impedindo que a pessoa execute os padrões
de movimento coordenadamente. Em geral
apresentam uma atitude típica de movimento, sofrendo uma variação a partir da característica do tônus determinado pelo tipo de PC.

DISTRIBUIÇÃO TOPOGRÁFICA DA
PARALISIA CEREBRAL

(MMII). Nas quadriplégicas espásticas e em
alguns casos mistos, os MMII podem estar
comprometidos no mesmo grau dos MMSS;
hemiplegia, somente um dos lados do corpo
é comprometido; monoplegia, somente um
braço (MMSS) ou, menos frequentemente,
somente uma perna (MMII) está comprometida e paraplegia, comprometimento de MMII.
Verdadeiras paraplegias na PC são muito raras.
Para Diament e Cypel (1996) um dos principais métodos de classificação da PC é através: da qualidade do tônus muscular (hipotônico, rígido, atáxico, atetóide, espástico
ou misto); do padrão de expressão motora
(comprometimento de todo o corpo, monoplegia, diplegia, paraplegia, hemiplegia, triplegia, tetraplegia, múltiplas regiões); da região
de comprometimento cerebral (generalizado,
extrapiramidal cerebelar, extrapiramidal gânglios basais, piramidal, tratos motores) e da
gravidade da lesão (leve, moderado, grave).
De acordo com a gravidade da lesão, o
quadro clínico pode ser leve (desajustamento generalizado quase imperceptível,
que torna as pessoas desajeitadas ao andar, falar ou usar as mãos) até severa (incapacidade motora grave, impossibilidade de
andar e falar, gerando dependência para o
desempenho das atividades de vida diária).

A classificação topográfica da Paralisia Cerebral (PC) é mais um dos itens que varia de
autor para autor. Podemos observar na literatura as formas: quadriplégicas, tetraplégicas, dupla hemiplegia, diplégicas, triplégicas,
paraplégicas, hemiplégicas e monoplégicas.
Na dependência do enfoque, seja do tônus,
seja da distribuição do quadro, são distinguidos os seguintes tipos de Paralisia Cerebral:
espástica: na qual se encontram a quadri, tetra, tri, di, hemi, para e monoplegia, podendo
ser a espasticidade leve, moderada ou grave;
atetósica: na qual se encontra a quadriplegia;
O conhecimento dessas classificações é imatáxica: na qual se encontra a quadriplegia e portante, pois será utilizado nas atividades e
os tipos mistos: na qual encontramos as for- esportes adaptados.
mas espásticas com atetósicas e/ou atáxicas,
atetósicas com atáxicas (DUARTE, 1985).
De acordo com Bobath e Bobath (1989) e
Levitt (2001) a PC é classificada em: diplegia,
na qual todo o corpo é afetado, mas as pernas (MMII) são mais afetadas que os braços
(MMSS); quadriplegia, na qual todo o corpo
é afetado. Nas quadriplégicas atetóides, os
membros superiores e o tronco estão em geral mais afetados que os membros inferiores
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DISTÚRBIOS ASSOCIADOS À
PARALISIA CEREBRAL
É importante frisar que a criança sem comprometimento mental associado quando estimulada adequadamente desde os seus primeiros
dias, geralmente apresenta um desenvolvimento cognitivo “normal” ou quase “normal” e
que infelizmente, a inteligência “normal” pode
Segundo Polani (1964, in DIAMENT e CYPEL, ser camuflada por uma deficiência física severa.
1996) a lesão cerebral mostra, essencialmente,
As crianças com lesões no córtex mo“um distúrbio irregular dos movimentos voluntários e, frequentemente, revelando deficiên- tor podem sofrer lesões também no córcias ou desvantagens associadas – intelectu- tex sensorial, pela proximidade, apredeficiências
sensoriais.
ais, convulsivas, sensoriais e educacionais”. sentando
Podem estar associados à Paralisia Cerebral (PC) outros distúrbios como os
sensoriais, perceptivos, afetivos e cognitivos, mas a alteração motora é sempre a principal característica do quadro.

A deficiência da fala ou linguagem está presente em quase 50% das crianças com PC. As
deficiências motoras podem causar déficits
de fala, inclusive disartria, devido a descoordenação muscular, podem ter dispraxia ou incapacidade para organizar e selecionar a fala.
Os problemas visuais e de percepção não estão correlacionados com o grau de deficiência
motora. Os problemas visuais e de percepção
podem levar a distúrbios de aprendizado. Os
distúrbios neuromotores devido à dificuldade de coordenação muscular oral ocasiona má deglutição, baba excessiva e rangido
dos dentes e traz como consequência infecções respiratórias, cáries dentais, exatema e
úlceras ao redor da boca (RATLIFFE, 2000).

Bobath (1984), Polani (1964, in DIAMENT
e CYPEL, 1996), Zoppa (1998) e Levitt (2001)
afirmam que junto com o transtorno motor podem estar associados problemas da
fala e linguagem, visão e audição, com vários tipos de distúrbios da percepção e/ou
sensibilidade (da pele, muscular e óssea),
revelando deficiências intelectuais, convulsivas e educacionais/comportamento.
O retardo mental é um distúrbio correlato comum entre as crianças com PC. Em
1978 Nelson e Ellenberg, citados por Ratliffe (2000), observaram que 50% a 65% das
crianças com PC tinham retardo mental e,
verificaram ainda que 30% tinham convulsões. Aproximadamente 10% das crianças
com PC terão problemas de audição. Cerca
de 50% têm problemas de visão. São eles
problemas motores dos músculos oculares,
como o estrabismo exotrópico, retinopatia
da prematuridade, nistagmo, cegueira cortical, hemianopsia e visão em túnel (RATLIFFE, 2000). Para Miller e Clark (2002) aproximadamente 65% das pessoas com Paralisia
Cerebral apresentam retardamento mental.

Conforme Levitt (2001) as crianças com
PC também podem ter vários problemas de
comportamento, como hipercinesia e facilidade em distrair-se. Os problemas de comportamento são mais frequentes nas crianças
com inteligência “normal” ou limítrofe, que se
sentem frustradas pela sua limitação motora,
quadro agravado em alguns casos pela superproteção ou rejeição familiar (REED, 1991).
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Assim, segundo Levitt (2001), alguns comportamentos característicos das pessoas
com PC podem ser decorrentes da falta de
experiências sociais e emocionais satisfatórias para as quais o movimento é necessário.
Por causa dos problemas motores os distúrbios ortopédicos são comuns. As condições como contraturas articulares, subluxação ou luxação do quadril e deformidades
como escoliose, cifose, pé torto, pé equinovaro e torção tibial são comuns, em especial na criança espástica (RATLIFFE, 2000).
Mesmo nas pessoas submetidas à reabilitação orientada, são comuns retrações fibrotendíneas (50%), cifoescoliose (15%), “coxa valga”
(5%) e deformidades nos pés (REED, 1995).

DESENVOLVIMENTO
NEUROMOTOR E A CRIANÇA COM
PARALISIA CEREBRAL
O desenvolvimento neuromotor implica na maturação do Sistema Nervoso Central, levando a interconexões muito mais complexas dentro do cérebro.
Durante o crescimento e a maturação
de uma criança ocorrem grandes alterações no desenvolvimento motor, que significa um desabrochar gradual das habilidades latentes de uma criança, conforme
citam Bobath e Bobath (1989). Estas primeiras aquisições são modificadas, elaboradas e adaptadas para padrões e habilidades de movimentos mais finos e seletivos.

Miller e Clark (2002) citam que os “problemas” na função gastrintestinal e de cresO cérebro do recém-nascido pode se danificimento são frequentemente encontrados. car por hemorragia, isquemia, alterações metabólicas, como hipoglicemia, trauma direto
Em relação ao exposto acima, pode- durante o parto, levando tanto à hemorragia
mos perceber que além dos danos moto- como à isquemia, que será explicado mais a
res causados pela lesão cerebral, podem frente. O padrão de lesão pode estar correlaestar associados diversos problemas e dis- cionado com a idade de gestação da criança
túrbios que dificultam ainda mais o desen- e o desenvolvimento cerebral, apesar da forvolvimento e reabilitação dessas pessoas. ma de sua reação às agressões poder variar.
Mesmo que exista uma descrição geral da
O bebê recém-nascido é um indivíduo
clínica da PC é necessário respeitarmos cada complexo, capaz de manter interações com
pessoa como um indivíduo e, como tal, deve o seu meio e com aqueles que dele tratam.
ser avaliado em todas as suas particularidades. A ligação do bebê com sua mãe é um passo
vital no desenvolvimento, e o bebê é capaz
De acordo com a obra de Finnie (1980) nem de distinguir sua mãe pelo reconhecimentodas as dificuldades descritas se aplicam à to visual, pelo cheiro e pelo contato físico.
todas as crianças, pois como qualquer ser humano, as crianças com PC não são um todo
O desaparecimento de reflexos neonatais
uniforme e se faz necessário considerarmos durante o desenvolvimento ocorre com a macada criança como um indivíduo que têm turação do sistema nervoso e o mecanismo
capacidades, potencialidades e limitações. neural adquire maior complexidade. Em indivíduos que apresentam grave lesão cerebral
ou em condições de desmielinização, estas reações infantis reaparecem e os reflexos primitivos persistem. Apesar da maleabilidade no
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Sistema Nervoso Central permitir a remode- sistemas, de acordo com a variabilidade do
lagem de parte do cérebro afetado, a posição contexto: a teoria dos sistemas dinâmicos.
da lesão é de toda importância no resultado
final. A criança com lesão cerebral também se
A proposta do estudo de Gontijo (1998),
desenvolve, mas num ritmo mais vagaroso. é apresentar através de revisão bibliográfica, duas teorias do desenvolvimento motor:
Em seu estudo, Gontijo (1998, p. 121) a neuromaturacional e sistemas dinâmicos.
afirma que o “desenvolvimento motor refere-se a um conjunto de mudanças no comA teoria neuromaturacional, considerada
portamento motor, diretamente relacio- modelo tradicional do desenvolvimento monado com a idade do indivíduo”. O estudo tor, fundamenta muitas das técnicas de trado desenvolvimento motor, promove uma tamento utilizadas pela fisioterapia e terapia
perspectiva para o entendimento do movi- ocupacional, entre elas, a Neuro-evolutiva,
mento humano; mais especificamente, for- Facilitação Neuromuscular Proprioceptinece um modelo que expande o gradiente va, padrões de Doman-Delacato, Técnicas
de tempo no qual o movimento é estudado. de Rood. Esta teoria foi desenvolvida nos
anos 40 pelos pesquisadores do desenvolEsta abordagem tem influenciado a prática vimento, Gesell e McGraw, para explicar o
fisioterapêutica contribuindo para a compre- desenvolvimento do comportamento motor
ensão básica do sistema neuromotor normal de crianças. Baseando-se nas pesquisas do
e os efeitos das várias condições debilitantes, embriologista Coghill que, em 1929, relatou
fornecendo técnicas para diagnóstico e ava- que o embrião se desenvolve de uma maneiliação dos efeitos das intervenções terapêuti- ra simétrica, em direção céfalo-caudal e de
cas e ajudando o fisioterapeuta a desenvolver proximal para distal, Gesell e McGraw extraum plano de tratamento baseado em teorias. polaram estes achados para suas observações em relação ao desenvolvimento motor.
Muitos dos conceitos teóricos utilizados
pelos fisioterapeutas nas suas avaliações e
Na teoria neuromaturacional, o processo de
intervenção terapêutica têm sido baseados desenvolvimento é controlado por fatores ennos modelos teóricos desenvolvidos nos dógenos e não podem ser influenciados por
anos 1930 e 1940, especificamente adotan- fatores externos. A estrutura precede a função
do-se a teoria neuromaturacional de desen- e alterações no desenvolvimento motor são
volvimento proposta por McGraw e Gesell. consideradas como resultado da maturação
do sistema nervoso central (SNC). Desta forO desenvolvimento de técnicas mais so- ma, o sistema nervoso é o responsável pelas
fisticadas e mais precisas para estudo e re- alterações no movimento. Com o desenvolvigistro das atividades musculares, como mento, os centros mais altos do SNC inibem
também os avanços nas áreas de neurobio- os centros inferiores e facilitam os movimenlogia e neurociências, permitem maior apro- tos voluntários. Os reflexos são considerafundamento nas questões teóricas sobre a dos os “blocos construtores” do movimento
emergência da função motora. Com isso a voluntário. As aquisições das habilidades moelaboração de uma nova abordagem base- toras são desenvolvidas em uma determinaada em uma organização mais funcional do da sequência: as atividades motoras grossas
que estrutural, em que o comportamento se desenvolvem-se antes das motoras finas e os
auto organiza, pela interação de seus sub- padrões de movimento são aprendidos pela
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repetição. Neste modelo, o desenvolvimento motor e as alterações nas habilidades motoras são intrinsecamente dirigidas, e o impacto do ambiente é secundário em relação
ao aparecimento das habilidades motoras.
Dentro do modelo neuromaturacional,
os padrões de movimentos do recém-nascido são dominados pelos reflexos primitivos, como a preensão plantar e palmar,
reflexo de moro, marcha automática e sucção. Estes movimentos reflexos são consequência de determinados estímulos, favorecendo uma resposta estereotipada, ou
seja, em um modelo de estímulo-resposta.
Os reflexos primitivos representam o domínio de níveis inferiores do SNC – centros subcorticais localizados no tronco cerebral. A integração destes reflexos implica
em uma maturação do SNC, com a inibição
das atividades dos centros subcorticais, ou
seja, movimentos voluntários, mais funcionais e harmônicos que são dependentes
da maturação neurológica. Com isto, a avaliação dos reflexos permite analisar o nível de maturação ou integridade do SNC.

Segundo Gontijo (1998), Irwin e mais tarde Gesell e Amatruda, acreditavam ser o desenvolvimento de proximal para distal, uma
função pré-programada dos mecanismos genéticos. Segundo este princípio, o desenvolvimento da estabilidade e controle axial são
pré-requisitos para a função dos membros
superiores e inferiores, ou seja, primeiro a
criança adquire controle do tronco superior e
cintura escapular, para depois apresentar movimentos coordenados e finos do cotovelo,
punho e dedos. Baseado neste conceito, um
tratamento fisioterapêutico objetiva a estabilidade antes de mobilidade e o controle proximal antes da facilitação de movimentos distais.

A sequência de desenvolvimento motor é
definida como a ordem em que as mudanças
qualitativas, comuns ao comportamento do
indivíduo, ocorrem através do tempo. Embora
seja reconhecida alguma variabilidade na realização de habilidades motoras entre crianças,
é amplamente aceito que a sequência dessas
habilidades seja constante. Desta forma, uma
criança poderia não apresentar uma habilidade, como por exemplo o engatinhar, e no
entanto, as outras habilidades remanescentes surgiriam na ordem prevista. Isto proporSabe-se que o desenvolvimento do bebê ciona a avaliação das habilidades motoras e
progride em direção céfalo caudal. O bebê a detecção de desvios ou atrasos motores.
apresenta inicialmente o controle voluntário
da cabeça seguido do controle sequencial de
A criança necessita de um tempo e de um
cintura escapular, tronco, pelve e membros ritmo para progredir de uma habilidade moinferiores. McGraw, em 1945, explicou esta tora à outra. O limite de idade pode diferir
sequência de desenvolvimento em termos de levemente para a aquisição de uma mesma
maturação cortical: os centros corticais que habilidade motora, mas há um consenso geral
controlam a cabeça, tronco e membros supe- em relação à época em que estas habilidades
riores mieliniza-se antes dos centros corticais devem ser presentes. Este parâmetro é consque controlam pelve e membros inferiores. tante e depende da maturação neurológica.
Esta proposição tem influenciado o trata- O ritmo de desenvolvimento tem sido bem
mento de crianças com disfunções motoras. documentado em várias populações, e uma
média de idade para a aquisição de cada habilidade motora é determinado, o que proporciona detectar crianças que demonstram atraso significante de desenvolvimento motor.
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Bernstein (in GONTIJO, 1998), sugeriu
que não se poderia compreender o controle
neural de um movimento sem compreender
as características do sistema. Para ele, o estudo do movimento deveria incluir todas as
forças internas e externas que atuam sobre
o corpo e não unicamente as forças geradas
pelo SNC. Mostrou ainda que o mesmo comando central pode resultar em vários movimentos diferentes, dependendo da variação do momento, velocidade e contexto do
movimento. Observou que as articulações
e músculos nunca trabalham isoladamente,
mas em padrões coordenados, ou seja, que
o cérebro controla grupos musculares e não
unidades individuais, e ao descrever o corpo
como um sistema mecânico, Bernstein introduziu o conceito de “graus de liberdade”.

Os comportamentos motores não são controlados e modulados apenas pelo SNC na forma
de “feedback”. A influência da maturação e dos
estímulos do SNC são considerados importantes, mas na mesma proporção dos demais subsistemas. Para isto acontecer, deve existir, além
das vias verticais que terminam no córtex cerebral, um controle horizontal dos mecanismos.

Segundo Quentin & Lespargot (1997) o desenvolvimento motor depende da interação
entre a organização inata e a influência do
meio ambiente. A organização neuromotora se
modifica sob o efeito da maturação do sistema
nervoso e o cérebro continua experimentando
uma extraordinária maturação depois do nascimento. As capacidades motoras correspondem tanto à motricidade primária ou arcaica
como as atitudes neuromotoras inatas, e ao
Graus de liberdade são:
processo de aprendizagem que se vê a partir
Quaisquer elementos de um sistema que dos primeiros dias e ao longo de toda a vida.
possam ser alterados ou manipulados e
não se limitam aos planos ou eixos de moWinder e Tissot (in Brêtas e Silva, 1998),
vimento usualmente presentes na biome- afirmam que o valor atribuído à mãe durancânica (GONTIJO, 1998, pp. 127-128). te o primeiro período de vida é indiscutível, e
propicia a redução das tensões do bebê. Isso
Estes graus de liberdade devem ser ocorre porque a mãe e o filho estão engajados
controlados e para isto existe um con- num processo de comunicação tônico e emotrole hierárquico para simplificar os múl- cional. A este fato, Ajuriaguerra (1980) denotiplos graus de liberdade do corpo. mina diálogo tônico, tendo a psicomotricidade
o sentido e a função de uma certa linguagem,
Na teoria dos sistemas dinâmicos, os mo- pois é através do diálogo tônico que, progresvimentos surgem da interação entre o in- sivamente, a criança objetiva seu corpo e sua
divíduo, o ambiente e a tarefa que está ação assim como a ação e o corpo do outro.
sendo realizada. A mesma tarefa pode ser
realizada de várias maneiras, dependendo
O desenvolvimento motor implica no conda obrigação ou limitações impostas por ela. trole progressivo, por parte da criança, de seu
sistema músculo-esquelético. À medida que se
produz o desaparecimento da motricidade primária ou arcaica, que se desenvolvem as faculdades da criança e que se repetem as experiências motoras, este passará de um movimento
simples a outro complexo e elaborado, que é
o gesto, ou seja, um movimento com uma conotação de finalidade, um movimento dirigido.
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Conforme cita Lorenzini (1992), durante os
primeiros anos de vida a criança adquire as coordenações sensório-motoras que são formadas
pelas imagens proprioceptivas e exteroceptivas; são os estímulos sensoriais interoceptivos
e proprioceptivos que dão à criança as experiências de que ela necessita para sua evolução.
Conforme citam Jegat et.al. (1995, p. 01),
nos anos 50, Tardieu introduziu a noção de paralisia cerebral (PC), diferenciando-a do retardo mental profundo. Segundo sua definição,
“trata-se de pessoas acometidas de lesões
cerebrais anatomicamente estáveis sem anomalias genéticas”. Tais lesões se manifestam
com uma deficiência motora predominante
ou alguma exclusiva; ao menos, não existe retardo intelectual global característico. Assim,
os pacientes com PC se diferenciam dos enfermos motores de origem cerebral (EMOC),
pois estes últimos apresentam retardo intelectual. Para o mesmo autor, os EMOC têm
poucas probabilidades de serem autônomos,
inclusive do ponto de vista sócio-econômico.

Quando os recursos da reabilitação propriamente dita esgotam-se, tenta-se melhorar a adaptação do entorno às capacidades da criança para que quando chegue
à idade madura sua eficácia seja máxima.
É de primordial importância para o fisioterapeuta que trabalha com crianças portadoras de deficiência física, o conhecimento de que a presença dos reflexos e reações
posturais anormais são responsáveis pelas
condições limitantes, podendo levar a uma
alteração de tônus postural e, consequentemente, descoordenação de movimentos,
problemas de equilíbrio e retrações musculares e contraturas ósteo-articulares.

Para a compreensão dos distúrbios de movimento de paciente com lesões do sistema nervoso central é essencial ter em mente que o
dano ao sistema nervoso central, resulta numa
coordenação anormal da ação dos músculos
e não da paralisia dos mesmos. Os padrões
anormais liberados de postura são típicos e estereotipados, envolvendo todos os músculos
Na PC, o tratamento consiste na reabilita- das partes afetadas ou do corpo inteiro. Eles
ção. Os casos de reabilitação constituem uma são grandemente responsáveis pelo quadro tíverdadeira educação terapêutica já que a defi- pico das posturas e movimentos do paciente.
ciência se desenvolve durante a 1ª fase da vida
da criança. Tal educação terapêutica baseiaA sede mais frequente dos distúrbios moto-se nos seguintes aspectos complementares: res que levam uma criança ao desenvolvimento anormal do sistema nervoso são o cérebro
A reabilitação propriamente dita, que ainda e a medula espinhal. Uma das causas destes
não se tem com fins de cicatrização cerebral distúrbios é a paralisia cerebral, a qual indidirigida, baseia-se na maleabilidade das redes ca anomalia do desenvolvimento ou traumaneuronais que caracterizam o final da infância, tismo afetando o cérebro do feto ou do lacao redor dos 10 anos de idade. Ao que parece,
tente. A área afetada pode ser relativamente
a esta idade se podem melhorar as redes neucircunscrita, limitando-se às partes do córtex
ronais parcialmente lesadas, ou bem mobilizar
as redes neuronais sem estabilização em um motor ou sensitivo, ao cerebelo ou aos gânconjunto preciso. Em qualquer um destes ca- glios da base; outras vezes, a lesão é mais disos, para que um estímulo seja eficaz, deve-se fusa, afetando numerosas regiões do cérebro.
adaptar desde o ponto de vista qualitativo e
não somente aplicar-se de maneira excessiva.
Esta noção de “qualidade melhor que quantidade” exclui certas técnicas muito difundidas;
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na quadriplegia espástica, a criança é incapaz de retificar a cabeça, manter seu equilíbrio em qualquer posição ou usar os braços
e mãos. Deitada em supino, ela geralmente
mostra forte retração do pescoço e ombro. A
retificação do pescoço está ausente e a rotação da cabeça para um dos lados pode levar
à adoção de uma atitude de reflexo tônico
cervical assimétrico e assimetria de tronco
e membros. Qualquer tentativa do tronco
em seguir a cabeça e assim virar para aquele lado é impedida pela retração do ombro.
A criança é incapaz de rolar da posição supina para ficar deitada de lado. Ela não possui rotação no eixo do corpo, resultado da
ausência da reação corporal de retificação
do corpo atuando sobre o corpo, e não consegue rolar para a posição prona. Deitada
em prono, ela geralmente não consegue levantar a cabeça ou usar os braços e as mãos
para o apoio, não conseguindo se levantar.
Os ombros e a coluna vertebral ficam fletidos e os braços também se flexionam se o
corpo é levantado do apoio pelos ombros.

equilíbrio e de sua base de apoio muito estreita. Elas ficam em pé sobre seus artelhos, com
as pernas rigidamente estendidas ou semiflexionadas, aduzidas e com rotação interna.
A criança diplégica espástica apresenta
durante os primeiros quatro ou seis meses,
características normais. Seu tono postural é praticamente normal desde o início. A
predominância fisiológica do tono flexor e
o comportamento postural do bebê podem
ser muito semelhantes aos de um bebê normal de sua idade. Mais tardiamente, o controle da cabeça se desenvolve e os braços e
mãos da criança parecem não estar afetados,
desenvolvendo a reação de paraquedas normal dos membros superiores. Ela pode levar
suas mãos juntas até a linha média e pode
levar as suas mãos até a boca, desenvolvendo orientação na linha média de sua cabeça.
Qualquer anormalidade será percebida apenas quando o processo normal de extensão
alcançar a parte inferior do tronco e quadris.
Embora os braços possam não apresentar um reflexo tônico cervical assimétrico,
o movimento de rotação da cabeça pode
produzir mudanças do tono das pernas. A
criança apresenta dificuldades em rolar de
supino para prono, e esta dificuldade deve-se em grande parte à falta de rotação no
eixo do corpo e à incapacidade de flexionar e cruzar a perna que está mais elevada.

A incapacidade de levantar a cabeça a partir
da posição supina impede que ela inicie o movimento para se sentar, não conseguindo levar
os braços à frente e para a linha mediana para
se posicionar na posição sentada. A dificuldade de se sentar é ainda aumentada pela inabilidade ou dificuldade em flexionar as coxas na
altura dos quadris, o que é resultante de um
Tendo aprendido a rolar para prono, ele
aumento da espasticidade extensora causada
pelo tato e pressão das nádegas contra o apoio. pode aprender a progredir sobre o abdome, alternando os movimentos de abduçãoA habilidade de retificação da cabeça sofre -flexão e adução-extensão dos membros
interferência da atividade tônica reflexa sem- inferiores. Nesta posição ainda persistem
pre que a cabeça é movimentada para uma os movimentos primitivos iniciais normais.
posição que favoreça sua ocorrência. O andar
Ao colocar a criança diplégica sentada, não
sem ajuda é impossível para a maioria destas crianças por causa de seus problemas de existe equilíbrio de tronco e as pernas encon45
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tram-se aduzidas e giradas para dentro. Os
calcanhares e os artelhos estão planti flexionados. O uso dos braços e mãos para se apoiar
desenvolve-se mais tarde, quando a extensão
protetora dos braços (reação de paraquedas)
está presente para a frente e para os lados.

Por ser uma avaliação muito complexa e muito longa, o diagnóstico de paralisia cerebral
não é fácil de ser realizado em recém-nascidos, somente naqueles gravemente afetados.
O tono postural da criança e seus padrões motores modificam-se à medida que ela cresce
e se desenvolve, alterando o quadro através
A criança hemiplégica é identificada pre- dos anos, agravando as limitações funcionais.
cocemente, em razão da assimetria óbvia
da postura e movimentos anormais; além
do encaminhamento precoce ao tratamento
como uma criança monoplégica, pelo fechamento constante da mão afetada. Colocada
em decúbito dorsal, a criança tentará pegar objetos com a mão e braço rígidos. Não
é capaz de rolar sobre o lado são, já que
não pode usar seu braço e perna afetados.
A criança hemiplégica não gosta de estar na
ADRIANA APARECIDA
posição prona, porque pode se apoiar somenVASCONCELOS RIBEIRO
te em um dos braços, não podendo estender o
braço afetado para brincar. Estas crianças senGraduada em Pedagogia e Pós Gratam-se tardiamente e têm problemas de equiem
Psicopedagogia.
Profeslíbrio, caindo facilmente para o lado afetado. duada
sora na rede municipal de Bertioga.
Para ficar em pé, a criança se puxa para
cima usando a mão sadia, ficando primeiramente sobre os joelhos, passando
para a posição semi-ajoelhada, colocando o pé afetado para a frente. Quando em
pé, todo o peso está sobre a perna sadia.
Nas quadriplegias atetóides, as crianças
apresentam um quadro de flacidez. O tono
postural antigravitacional é muito baixo.
A criança é passiva e flácida e existe pouco movimento espontâneo. Em geral existe uma assimetria pronunciada de tronco.
O controle da cabeça é ausente quando
se coloca a criança para sentar. Os movimentos atetóides se desenvolvem quando
a criança se torna mais ativa e tenta com
esforço responder à estimulação externa.
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EXISTE RELAÇÃO ENTRE AFETO E APRENDIZAGEM?
RESUMO: O presente artigo analisa a relação entre o afeto e a aprendizagem apoiando-se

em uma pesquisa avaliativa, na qual se procurou reconhecer aspectos que podem colaborar
de maneira positiva na prática escolar. Para isso, foram utilizados como instrumentos para
coleta de dados o diário de campo e a conversa estruturada em forma de entrevista, com
perguntas para os professores e estudantes do 4ª ano do ensino fundamental de uma
escola pública municipal de Uruguaiana/RS. Desta forma buscou-se identificar o conceito
de afetividade e aprendizagem para os entrevistados, apurar se há ligação entre o afeto e
a aprendizagem verificando de que maneira a afetividade pode influenciar no aprendizado
das pessoas. A relação de afeto entre aluno e professor é justificada em vários pontos desta
pesquisa demonstrando as maneiras de enriquecer a aprendizagem, as relações de afetividade,
sustentadas na ideia de incentivar o educando a criar interação com seus pares. Ela pode ser
de extrema importância para a construção da individualidade do educando e para o tipo de
indivíduo que irá mostrar-se se utilizando dessas relações. O referencial teórico foi construído
tendo como base, especialmente, os pressupostos teóricos de Jean Piaget e Henri Wallon. A
escola precisa compreender a necessidade de tratar a criança não como um mero coletor de
aprendizagens, mas relacionar-se com afetividade para que dessa forma seja possível construir
relações de confiança e desenvolver os conhecimentos trabalhados na escola.

Palavras-chave: Afeto; Aprendizagem; Relação Professor-aluno.
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INTRODUÇÃO

EXISTE RELAÇÃO ENTRE AFETO E
APRENDIZAGEM?

O objetivo deste estudo se fundamenO ser humano passa uma grande parte de
ta pelo interesse em apurar como o afeto
influencia a aprendizagem na relação en- sua vida dentro da escola, estudando. Por isso
tre professores e alunos no espaço escolar. o ambiente escolar torna-se fundamental na
formação do educando como pessoa, pois a
A pesquisa busca investigar se há relação en- qualidade das relações mantidas com os cotre afeto e aprendizagem, assimilar o conceito legas e professores é que irá contribuir para
de afetividade e de aprendizagem, entender delinear seu caráter e conduta diante da vida.
de que forma a afetividade pode interferir na
É da família a atribuição de maior reaquisição da aprendizagem dos alunos, enfatizar e examinar situações da rotina esco- levância para a formação da personalar nos quais seja possível observar a relação lidade da criança. Família presente e
existente entre o afeto e a aprendizagem. afetiva contribui com a escola no desenvolvimento individual e coletivo do educando.
O referencial teórico foi construído tendo
A escola é uma complementação daquicomo base, sobretudo, nos pressupostos teóricos de Jean Piaget e Henri Wallon por serem lo que a criança inicia recebendo da família
autores com grande colaboração neste tema. e as duas se complementam na sua atuação para a formação de um cidadão íntegro.
Para respaldar e contribuir com a pesquisa
A função da escola perpassa o transmitir cofoi realizado um estudo exploratório-qualitativo com questionário e diário de campo. nhecimentos, atuando de forma integralizada
de modo a proporcionar ao educando uma
A elaboração deste artigo considerou passo relação de atenção, respeito, carinho, afeto.
a passo um estudo minucioso contemplando
Por intermédio da afetividade o educador
Introdução, Apresentação dos Pressupostos Teóricos, Procedimentos Metodológi- precisa conquistar o aluno para então atuar
cos e findando com as Considerações Finais. como mediador na construção do conhecimento, e o que ficará fixado na memória do
aluno será o que foi feito com amor e carinho.
O professor necessita transmitir ao aluno segurança e afeição no ambiente
de aprendizagem principalmente quando não há no lar do educando o incentivo necessário tornando-se este nestes
casos, uma referência muito importante.
Uma relação entre professor e aluno construída com base na confiança, respeito e compreensão, observando o indivíduo de forma integral,
torna o meio escolar adequado à construção
de um conhecimento sólido e significativo.
50
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A personalidade é formada por duas funEstudando a afetividade nas relações interpessoais observamos que ela acompanha o ções básicas: a inteligência e a afetividade
ser humano de seu nascimento até a morte. nas quais a inteligência está ligada ao mundo
físico, à construção do objeto e a afetividade ligada às sensibilidades internas na consNo que tange ao desenvolvimento humano e trução da pessoa (WALLON, 2010, p.124).
as emoções, de acordo com Wallon (2010, p.71)
“É inevitável que as influências afetivas que
No que tange a relação entre aprendizagem
rodeiam a criança desde o berço tenham sobre
sua evolução mental uma ação determinante”. e a afetividade observamos que é impossível
falar e discutir a aprendizagem enfocando apenas o aspecto do conhecimento e excluindo o
A afetividade tem um papel importan- campo das emoções uma vez que o ser huma
te no processo de desenvolvimento da
personalidade da criança de modo que as
emoções são as formas corporais que ex- no é conduzido por dois pólos que se complepressam o estado de espírito da pessoa. mentam: a razão e a emoção. Segundo Piaget
(1975, p.54) “parece existir uma estreita correspondência entre o desenvolvimento afetivo
Tanto a afetividade quanto a inteligência e o intelectual, com este último determinannão aparecem prontas e não são imutáveis, do as formas de cada etapa da afetividade”.
elas evoluem ao longo do tempo, são construídas enquanto o indivíduo se desenvolve.
A Revista Nova Escola (2018, p. 3) apresenta em sua reportagem de capa o tema
Isto demonstra o quanto é importante “Como o cérebro aprende” demonstrane uma relação baseada na afetividade por do em estudos que as emoções ajudam na
parte dos pais, familiares e professores no aprendizagem, pois quando uma atividade
processo desenvolvimento das crianças. pedagógica provoca alegria ou afeto, a ativação cerebral da região das emoções fortalece o processamento de informações.
Quanto à importância da afetividade na formação da personalidade é fato
O sujeito constrói-se tomando por base as
que não se pode separar afetividade de
cognição, pois ambas caminham jun- relações entre um mundo externo, estruturado
tas. De acordo com Wallon (2010, p.124): pela cultura e pelas condições históricas, e por
um mundo interno, não somente no aspecto
cognitivo, mas afetivo e envolve sentimento,
emoções, portanto é extremamente importante aproveitar essas relações na prática afetiva.
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Com tantas crianças desinteressadas pelo
estudo, dispersas, carentes de atenção em
suas famílias, com síndromes e transtornos
diversos há, mais do que nunca a relevância do professor buscar uma aproximação e
um estreitamento da relação com seu aluno,
único em sua realidade, lançando sobre este
um olhar atento dentro do que ele necessita.

MATERIAL E MÉTODOS
A intenção deste artigo é analisar a relação existente entre afeto e aprendizagem buscando compreender de que forma
ocorre essa influência e para tanto foi realizado um estudo das obras de Piaget e
Wallon que muito contribuíram neste tema.

Por estas razões é fundamental que o proHouve também pesquisa em outras fonfessor promova uma relação de interdepen- tes como revistas da área da educação.
dência entre os aspectos afetivos e cognitivos
a fim de que a aprendizagem ocorra de fato.
Foram realizadas entrevistas com alunos
do 4º ano do ensino fundamental de uma
Segundo Pinto, Débora (2015, p.1) afirma escola pública municipal da cidade de Uruem seu artigo na Revista Educação “Os pro- guaiana/RS e professores com questionário
blemas da escola atual como violência, in- e diário de campo de modo a identificar se
disciplina, desmotivação e dificuldade para os aspectos afetivos podem contribuir de almanter a atenção podem também ter início guma maneira sobre o desempenho escolar.
na falta de vínculo com o professor – e, porA abordagem dos assuntos deste artigo foi
tanto ser minimizados na construção deste.” feita contemplando estudos sobre: afetividade nas relações interpessoais, o desenvolvimentos humano e as emoções, a importância
Conforme Rossini, Maria Augusta (2001, da afetividade na formação da personalidap.24) “Uma criança bem estimulada afeti- de, a aprendizagem e a afetividade, a relavamente, quando chegar à vida adulta, terá ção professor-aluno baseada na afetividade.
uma capacidade maior de conviver com as
fases negativas da vida com determinação
e autoconfiança.” E ainda complementa a
A escola onde a pesquisa foi realizada locaautora que: “A escola que educa verdadei- liza-se na periferia do município de Uruguaiaramente preza por cuidar de cada educan- na, atende 399 alunos do 1º ao 9º anos do
do como se fosse um filho seu orientando, ensino fundamental com nível sócio econômianalisando seus pontos fracos, ouvindo seus co de baixa renda, estando considerada uma
dilemas ou suas pequenas curiosidades.” comunidade de alta vulnerabilidade social.
Com isto enfatiza-se que o diálogo é
imprescindível na relação professor-aluno e é necessária a busca de um equilíbrio constante entre emoção e razão para
que o processo se dê de forma eficaz.
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A turma é participativa e demonstra interesse em envolver-e nas atividades propostas, a
sala de aula é pequena, mas acomoda os vinte
alunos de forma satisfatória. A escola funciona
nos turnos manhã e tarde das 8h às 12h e das
13h30min às 17h30min e seu quadro é composto por equipe diretiva, professores, coordenadores de turno, auxiliares pedagógicos.

Os alunos da turma 4º ano B demonstram
interesse por atividades diferentes e desafiadoras. Apreciam muito a pesquisa em dicionários ilustrados que estão à sua disposição
no armário da professora e permite enriquecer seus conhecimentos já que eles não possuem acesso a pesquisa em computadores.

Apenas um aluno tem dificuldades de convívio, de respeitar limites e regras demonstrando-se agressivo em alguns momentos. A maioria
gosta de comunicar-e, relatar suas experiências, participar de jogos e trabalhar em grupos.

Possui instalações como salas de aula,
refeitório, biblioteca, ala de recursos audiovisuais, sala de atendimento educacional especializado, todas com acessibilidade aos alunos com necessidades especiais.

Aos professores foi distribuído o
O laboratório de informática está desativado, questionário de forma aleatória.
pois todas as suas máquinas estão danificadas
e não há recursos para o conserto das mesmas.
Constaram do questionário para
entrevistar os alunos as seguintes perguntas:
A turma do 4º ano B é composta por
-Para você, como deve ser um bom
vinte alunos: onze meninos e nove me- professor?
ninas, com três alunos repetentes e três
alunos
com
necessidades
especiais.
-O que você mais admira nos
professores?
Aos alunos repetentes e com dificuldade
-O que você não gosta dos professores?
de aprendizagem são oferecidas aulas de recuperação paralela e aos alunos com neces-Você gosta de conversar com os
sidades especiais aulas em turno inverso no professores? Quais assuntos?
AEE, Atendimento Educacional Especializado.
-Como você demonstra seu carinho
pelo professores?
Por causa dos três alunos com necessidades
especiais, a turma conta com o atendimento
Constaram do questionário para
de uma professora auxiliar até o horário do entrevistar os professores as seguintes
recreio, revezando-se esta após este horá- perguntas:
rio em outras turmas que também necessitam de atendimento a seus alunos inclusos.
-Defina afeto e diga se você se acha
um professor afetuoso:
-Você considera importante o afeto nas
relações entre professor e aluno?
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- Você acha que uma relação de afeto entre o ência das normas que orientam sua conprofessor e aluno influencia na aprendizagem? duta, não se concebe, a não ser em estados patológicos, que ele ignore estas
normas em qualquer tipo de comporta-Descreva situações em que o afeto foi im- mento responsável. (PIAGET, 1975, p.246)
portante na rotina da sala de aula e em termos de aprendizagem:
O movimento de tomada de consciência
dos significados cognitivos e afetivo ocorIniciando pelos registros feitos median- re quando a pessoa controla a estruturas
te o diário de campo e do referencial te- que correspondem a eles e recebe presórico construído selecionei alguns fatos são do ambiente social. O choque de idéia
que considerei importantes, tendo em e de sentimentos é fator relevante para o
conta os objetivos do presente trabalho. enriquecimento da inteligência e do afeto.

No geral as crianças expressaram sua opinião por meio do questionário contando
que adoram os momentos informais em
que a professora conversa, escuta suas histórias e quando senta do lado para dar alguma explicação mais detalhada. Eles adoram demonstrar seu carinho por intermédio
de abraços e bilhetinhos que fazem para a
professora, não gostam quando ela grita e
preferem quando a turma faz os “combinados” que são os acordos de regras e bom
comportamento que todos devem cumprir.

Por isto foi deixado muito claro para este
aluno o quanto ele era importante e querido pela professora e pela turma. Foram adotadas atitudes de valorização,
dinâmicas em grupo, mudanças de postura de todas as partes envolvidas para
que o acolhimento acontecesse de fato.

O serviço de orientação escolar chamou a
mãe do aluno e forneceu um encaminhamento para que o mesmo pudesse receber atendimento com a psicóloga do posto de saúde.

O aluno com problemas de relacionamento
apresentava baixo rendimento escolar, faltas
A partir daí suas atitudes foram melhofreqüentes e desinteresse pelas atividades. rando e seu desempenho escolar também.
Descobriu-se durante o período de observação que a origem deste comportamento vem
do seu lar, onde o pai, que agora está preso, era
o causador de maus tratos em toda a família
com agressões constantes. Observou-se então
a importância do olhar carinhoso do professor
para o acolhimento e de um trabalho direcionado ao resgate da auto-estima, da compreensão e da empatia dos colegas, colaborando
para que o aluno alcançasse seu equilíbrio
emocional. Segundo Piaget (1975, p.246):
Desde que o sujeito pode tomar consci54
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Conforme Rossini, Maria Augusta (2001,
p.97) “a criança é um ser social e ao recebê-la na porta da escola recebe-se também
toda a gama de impressões, informações
e assimilações bem vivenciadas ou não”.
As mudanças de comportamento são muitas vezes um pedido de ajuda das crianças que não conseguem expressar-se claramente e o educador deve estar atento.

Quando a criança é estimulada com carinho e atenção para os estudos, incentivada a realizar suas tarefas com interesse
promove a formação de um ambiente de
confiança, fraternidade e comunicação. A
criança corresponderá positivamente aprendendo os conteúdos com maior facilidade
tornando-se um adulto feliz e consciente.

Os professores foram unânimes em afirmar
que embora afetividade não seja garantia de
sucesso escolar, é fundamental para que o aluno dê seus passos com maior segurança, mesmo que isso signifique apenas ir para a escola
com mais vontade ou caprichar na letra e no
caderno, pois, dependendo do aluno, essas
ações podem sim significar grandes conquistas. Quanto mais o professor tiver esse olhar
para o seu aluno, mais rica será essa relação
em sala de aula e melhores serão os resultados
alcançados. Segundo Piaget (1971, p.271):

A vida afetiva, como a vida intelectual é uma
adaptação contínua e as duas adaptações são,
não somente paralelas, mas interdependentes,
pois os sentimentos exprimem os interesses e
os valores das ações, das quais a inteligência
constitui a estrutura. (PIAGET,1971, p.271)
Na opinião dos professores entrevistados, para educar é preciso ter afeto, valorizar o aluno como ser humano, ajudar
a desenvolver sua auto-estima, respeitar
as diferenças fortalecendo seu crescimento nos aspectos cognitivo, social e afetivo.

Em relação à importância da afetividade
segundo a opinião dos professores, todos
responderam que consideram fundamental
a construção de uma relação fundamentada nos laços de carinho, amizade e respeito.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao realizar a pesquisa para a elaboração deste artigo pude concluir que a afetividade manifestada na relação entre professor e aluno constitui elemento inseparável na construção do conhecimento, pois a qualidade da interação vai conferir um significado afetivo para o objeto de estudo.

É importante que o educador tenha um olhar atento sobre os seus alunos, observando sua conduta, pois a criança dá sinais de que está carente de afeto e este comportamento influencia diretamente em seu desempenho escolar.
Nos dias atuais em que as famílias estão bastante desestruturadas e muitas vezes não
encontram tempo para o carinho e atenção necessários às crianças, essa carência de afeto torna-se ainda mais evidente causando grande impacto com consequências na escola.
De forma alguma o afeto do educador substituirá o afeto da família, mas o complementam contribuindo na segurança afetiva da criança da criança em desenvolvimento.

O educador deve esforçar-se para criar com seus alunos um vínculo de afeto, respeito e
confiança, pois a afetividade é mediadora de um processo de aprendizagem significativa.

As emoções e os sentimentos podem contaminar um grupo de alunos e um ambiente afetivo que
promova sentimentos como a alegria pode auxiliarverdadeiramente os resultados em sala de aula.

Desta forma o acolhimento e o bom relacionamento interpessoal tornam a sala de aula
um lugar prazeroso de se estar compartilhando saberes, crescendo como indivíduo, aprendendo a respeitar o próximo e as diferenças, entendendo que conviver é aceitar e dividir.

Enfim, ao transformar a sala de aula em uma ambiente de diálogo e respeito mútuo, favorável a trocas de experiências e construção do conhecimento o professor vai garantir inúmeros benefícios aos seus alunos, mais qualidade na sua prática docente e colaborar na construção do ser humano integral.
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A COMPLEXIDADE COGNITIVA FRENTE À INICIAÇÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
RESUMO: O ponto de partida deste trabalho deu-se pela importância do professor no

processo de ensino/aprendizagem dos alunos com dificuldade de aprendizagem. Para isso,
foi realizada uma pesquisa bibliográfica referente a autores, educadores e estudiosos com
o intuito de apresentar a importância de um profissional mais qualificado para identificar
essas dificuldades. Para se verifica a importância do professor como mediador dos alunos,
para terem uma formação eficaz e sadia através do preparo do docente, interagindo com
a família, identificando barreiras no processo ensino-aprendizagem. E, assim traçarem
um plano de trabalho eficaz. Os resultados mostram que, por meio de reflexões, é possível
discutir soluções e oferecer propostas que possam servir-se a esse professor, para que possa
identificar e orientar nas soluções referente ao ensino-aprendizagem dos alunos que têm
dificuldades.

Palavras-chave: Dificuldade de Aprendizagem; Responsabilidade Educacional; Trabalho
Docente; Integração Social.
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INTRODUÇÃO
Na infância lançam-se as bases do desenvolvimento nos seus diversos aspectos físicos, motores, sociais, emocionais, cognitivos,
linguísticos, comunicacionais, entre outros
fatores, sendo a autonomia o sinal de desenvolvimento que se vai construindo em
todos os instantes, num todo que se junta
diferentes dimensões do desenvolvimento.
Desse modo,durante a infância, as crianças
podem aprender a participar no seu mundo
e a contribuir para ele com a sua criatividade, sensibilidade e espírito crítico. Se tudo
corre bem, podemos contar com cidadãos
emancipados, autênticos na interação que
estabelecem com o mundo, emocionalmente saudáveis, com uma atitude fortemente
exploratória, abertos ao mundo externo e
interno, com um sentido de pertença e uma
forte motivação para contribuir para a qualidade de vida, respeitando o homem, a natureza, o mundo físico e conceitual. Muitas das
modernas abordagens em torno do desenvolvimento incorporam princípios acerca da
natureza da criança e do papel do ambiente.
O papel da criança no seu próprio desenvolvimento, mais do que o dos pais ou dos
professores, é reconhecido nas teorias construtivistas ao assumir-se que a criança constrói o seu próprio conhecimento do mundo
(Piaget). As interações entre a criança e o seu
ambiente são também reconhecidas pelas teorias sócio construtivistas (Vygotsky, Bruner)
que, encarando igualmente a criança como
participante ativo no seu próprio desenvolvimento enfatiza o papel das outras pessoas
e da cultura no desenvolvimento. De forma
diferente da teoria da aprendizagem social,
considera-se que a chave para a aprendizagem e desenvolvimento reside na interação
social (e não tanto na mera observação), envolvendo processos sociais de comunica
60

ção, ensino e aprendizagem. Assim, Bruner
descreve a linguagem como um instrumento
do pensamento, reconhecendo que o fornecimento às crianças de um vocabulário relevante que lhes permita formular ideias, questionar expor e argumentar, é um elemento
vital no desenvolvimento da flexibilidade
cognitiva e na construção do seu próprio conhecimento sobre o mundo. O ambiente de
aprendizagem por descoberta propõe que o
educador facilite e ordene os processos de
representação por parte do aluno, para que
ele se sinta estimulado a explorar alternativas.
Conforme revelam os três fatores envolvidos
no processo de exploração de alternativas
de Bruner: ativação (dá início ao processo, curiosidade), manutenção (o mantém no
processo) e direção (evita que seja caótico).
Isso posto, a forma de conhecer do indivíduo dentro de uma disciplina de ensino passa
a compreender os fundamentos da matéria,
do fenômeno e prevê sua rememoração futura. Além de proporcionar reexame constante do que foi aprendido com sua habilidade de dominar um assunto (representações
icônicas, lógicas e simbólicas); de economia,
relacionada à quantidade de informação a
ser conservada na mente, a ser processada ou entendida em novas proposições; e
de potência afetiva, pela capacidade de relacionar assuntos aparentemente distintos.
A Dificuldade de Aprendizagem é um problema que está presente em todo meio educacional
e quando as dificuldades não são identificadas,
acaba se tornando um peso para muitas crianças
e adolescentes. Uma vez que a dificuldade não é
diagnosticada a criança é taxada de preguiçosa e
outros adjetivos negativos. “A criança que se esforça, mas não consegue obter êxito escolar é, frequentemente,rotuladade‘lenta’,‘preguiçosa’e‘burra’. Isto pode lhe causar danos.” (GUERRA, 2002).
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A conquista dos objetivos propostos para
o ensino fundamental depende de uma prática educativa que tenha como eixo a formação de um cidadão autônomo e participativo.
Essa prática pressupõe que os alunos sejam
sujeitos de seu processo de aprendizagem e
que construam significados para o que aprendem, por meio de múltiplas e complexas interações com os objetos de conhecimento, tendo, para tanto, o professor como mediador.

rientes com mais experientes é parte essencial da concepção vygotskiana de aprendizado socialmente elaborado, segundo a qual é
ao longo da interação entre crianças e adultos que os jovens aprendizes se desenvolvem
e avançam na solução de problemas que se
lhes apresentam. Essas ideias inspiraram e
continuam a inspirar diferentes tentativas de
renovação de práticas educacionais, que vão
desde a busca por contextos mais significativos de aprendizagem até a elaboração de
propostas didáticas que enfatizam a importância da interação na construção do conhecimento. Fornecem ainda, principalmente a
partir do conceito de zona de desenvolvimento proximal, importantes subsídios para que
se reflita sobre o papel do mediador, sobre o
lugar do aprendiz no processo de construção
do conhecimento e sobre critérios de seleção
de atividades (ou sequências de conteúdos),
em que crianças comecem sob a orientação
de outros e, paulatinamente, consigam autonomia na resolução de situações-problemas.

APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL

Segundo a psicologia sócia histórica, que
tem como fundamento a teria de Vygotsky,
o ser humano se constitui em ser humano com base nas relações que estabelece
com os outros. Para o pensador russo, desde o nascimento, somos parte de um processo que, dialeticamente, age sobre nós,
mas também permite que participemos
da construção de nossa própria história, a
qual, por sua vez, caminha a integrada com
Nas palavras do próprio psicólogo Vygotoutras históricas que com ela se cruzam. sky, “a zona proximal de hoje será o nível de
desenvolvimento real amanhã”. Ou seja: aquiO indivíduo não nasce pronto, nem é mera lo que nesse momento uma criança só consereprodução do ambiente externo: seu de- gue fazer com a ajuda de alguém, um pouco
senvolvimento é fruto da ação das experi- mais adiante ela certamente conseguirá faências vividas, mas a maneira de cada um zer sozinha. Depois que Vygotsky elaborou o
aprender o mundo individual. Por sua vez, conceito, há mais de 80 anos, a integração de
desenvolvimento e aprendizado estão inti- crianças em diferentes níveis de desenvolvimamente ligados __ a criança só se desenvol- mento passou a ser encarada como um fator
ve quando aprende: apesar de ter condições determinante no processo de aprendizado.
biológicas de falar, só falará se estiver em Com a troca de experiências proposta por
contato com uma comunidade de falantes. Vygotsky, o professor naturalmente deixa de
ser encarado como a única fonte de saber na
Essa ênfase no papel das interações sociais sala de aula. Mas nem por isso tem seu papermite pensar um ser humano em constante pel diminuído. Ele continua sendo um mediaconstrução e transformação, o que confere dor decisivo, por exemplo, na hora de formar
significados para a vida por meio da vivência equipes mistas - com alunos em diferentes
com o outro e da apropriação dos conheci- níveis de conhecimento - para uma atividade
mentos acumulados pela humanidade. Por em grupo. A principal vantagem de promoisso, a intenção dos membros menos expe- ver essa mescla, na concepção vygotskiana,
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é que todos saem ganhando. Por um lado, o
aluno menos experiente se sente desafiado
pelo que sabe mais e, com a sua assistência,
consegue realizar tarefas que não conseguiria
sozinho. Por outro, o mais experiente ganha
discernimento e aperfeiçoa suas habilidades
ao ajudar o colega. Em algumas atividades,
formar grupos onde exista alguém que faça
a vez do professor permite que o docente
trabalhe mais diretamente com quem não
conseguiria aprender de outra forma. Deve-se adotar uma estratégia diferente com cada
tipo de aluno: o que apresenta desenvolvimento dentro da média, o mais adiantado e
o que avança mais lentamente. Não se deve,
porém, escolher sempre as mesmas crianças
como “ajudantes”, deixando as demais sempre em aparente condição de inferioridade.
O educador também não pode se esquecer de outro ponto crucial na teoria de Vygotsky: a zona de desenvolvimento proximal
tem limite, além do qual a criança não consegue realizar tarefa alguma, nem com ajuda
ou supervisão de quem quer que seja. É papel de o professor determinar o que os alunos podem fazer sozinhos ou o que devem
trabalhar em grupos, avaliar quais atividades
precisam de acompanhamento e decidir quais
exercícios ainda são inviáveis mesmo com
assistência (por exigir saberes prévios que
ainda não estão consolidados ou acessíveis).
Aprendizagem é a maneira pela qual se tem
uma mudança de comportamento, obtida através de experiências construídas por vários fatores, como por exemplo, o emocional, o neurológico, os relacionamentos e o ambiente em
que se está inserido, e o professor é essencial
neste processo de aprendizagem dos alunos.
Aprender é um confronto com a realidade.
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Segundo Antunes (2008, p. 32), “Aprender é
um processo que se inicia a partir do confronto entre a realidade objetiva e os diferentes
significados que cada pessoa constrói acerca
dessa realidade, considerando as experiências individuais e as regras sociais existentes”.
Como também, segundo o autor, “é adquirir novos conhecimentos onde exista uma
transformação de pensamentos e atitudes.
E, segundo Alves (2007, p. 18), “o processo de aprendizagem traduz a maneira como
os seres adquirem novos conhecimentos,
desenvolvem competências e mudam o
comportamento. Trata-se de um processo
complexo que, dificilmente, pode ser explicado apenas através de recortes do todo”.
No contexto da aprendizagem, o conhecimento é contínuo e estamos sempre aprendendo. O conceito de aprendizagem vem se
modificando, uma vez que os tradicionalistas acreditam que ao se jogar informações,
ao se decorar a criança estaria aprendendo.
Para Antunes (2008, p.32), “tempos atrás,
quando o eixo da escolaridade se centralizava no professor e ao aluno outra atividade não se esperava que a de ouvi-lo e reter suas informações ou suas instruções,
todos sabiam que aprender era um processo através do qual se acessava um saber
exterior ao sujeito, saber esse que poderia ser uma informação ou uma instrução”.
Ainda segundo Antunes (2008, p. 32), “Não é
difícil perceber que o conceito sofreu mudanças significativas, ainda que não se tenha buscado palavras novas para a nova aprendizagem
que a escola atual busca desenvolver. Surge
então um conflito: continuar usando a definição tradicional de aprendizagem para informações ou instruções e procurar novas palavras
para expressar a aprendizagem verdadeira
que o professor verdadeiro busca produzir”.
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É necessário que se dê a oportunidade de
aprendizagem, um ambiente propício, com
estímulo. De acordo com (GUERRA, 2002, p.
40), “as crianças aprendem quando recebem
oportunidades adequadas para tanto e quando estão presentes determinadas integridades
representadas pelos fatores psicológicos, funções do sistema nervoso periférico e funções
do sistema nervoso central”. Assim, processo
de aprendizagem é constituído por diversos
fatores que determina se o indivíduo aprendeu, observando o seu desempenho antes e
depois da situação dada para a aprendizagem.

Porque um professor competente é importante para a aprendizagem, a noção de zona
de desenvolvimento próximo é com frequência utilizada para focalizar a importância de
auxílio de um par mais competente. Não é a
competência em si da pessoa mais conhecedora que se mostra importante; o essencial é
compreender o significado da assistência em
relação à aprendizagem e desenvolvimento da
criança. Desse modo, nessa concepção, “ensinar é um ato complexo que visa proporcionar aos aprendizes a apropriação de conhecimentos, a construção de funções psicológicas
superiores e autonomia no pensar e no agir”.
Nesse sentido, implica o educador desenvolver sua prática pedagógica fundamentando-se
em uma concepção de aluno que o considere
como sujeito interativo, agente de sua própria
histórica e que, como tal, desempenha importante papel no seu próprio desenvolvimento.

Já para Furtado e Borges (2007, p. 76), infere-se que a aprendizagem se realiza quando
surgem diferenças entre o desempenho que
o indivíduo apresenta antes e que ele mostra
após ser colocado em “situação de aprendizagem”. A simples presença do desempenho
não permite concluir que a aprendizagem
ocorreu, para que isso aconteça, é necessário
provar que houve mudança de desempenho.
A incapacidade de aferir a performance antes
de realizar-se a aprendizagem deve ser levada
em conta, assim como a capacidade de fazê-lo depois. A concepção comum de zona de
desenvolvimento próximo sustenta e inspira
uma visão de perfeição educacional segundo
a qual o professor perspicaz é capaz de ajudar uma criança a dominar, sem esforço e de
forma prazerosa, qualquer conteúdo que esteja na programação do dia. Com este tipo de
concepção, é provável que o leitor alimente
expectativas por um capítulo sobre a zona de
desenvolvimento próximo que explique: a)
como identificar a zona de desenvolvimento
próximo de uma criança para cada tarefa de
aprendizagem; b) de que forma ensinar para
seguramente fazer uso da zona de desenvolvimento próximo e, assim, c) acelerar a aprendizagem de uma forma suave e prazerosa.

Para Vygotsky, há uma diferença entre o que
o aluno já sabe (as habilidades que ele domina
sozinho) e o que ainda não sabe, mas está próximo de saber, “porque já consegue realizar
com a ajuda de alguém”. Pede-se cautela nas
avaliações que investigam o passado da aprendizagem (ao retratar, de forma retrospectiva,
os níveis já atingidos). É muito mais importante determinar o que a criança pode aprender
no futuro e que deve ser o foco da atuação do
professor, com exercícios em grupo e compartilhamento de dúvidas e experiências. Não
basta, portanto, determinar o que um aluno
já aprendeu para avaliar seu desempenho.
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NÍVEIS DIFERENCIADOS DE
APRENDIZAGEM
Os processos educacionais na sala de aula
requerem do aluno um esforço diário de
aproximação entre a escola e a vida, como
é defendido pela Lei de Diretrizes e bases,
Lei nº 9.394/96. Sabemos, contudo que na
prática a efetivação de um princípio não se
reduz a determinações e orientações legais.
É válido destacar também que no cotidiano escolar a implementação de uma política
não ocorre de forma harmônica e que, para
se realizar, faz-se necessário muito mais
que boa vontade docente. Assim, a relação
ensino/aprendizagem desenvolvida na escola como parte de um processo social, tratando os sujeitos deste processo, em sua
totalidade e incorporando as múltiplas dimensões do ser humano (ESTEBAN, 2010).
Determinar uma metodologia que motive a aprendizagem é algo um pouco complexo, uma vez que cada aluno tem a sua
história de vida, tem as suas dificuldades
particulares. O professor deverá saber identificar as barreiras, procurando adaptar suas
aulas motivando o aluno. Um verdadeiro
docente está sempre atento para seus discentes, tentando aperfeiçoar o momento e transformá-lo em algo prazeroso, deixando com que o aluno seja participativo.
Desse modo O professor precisa deixar o
aluno refletir e dialogar, tirar suas dúvidas,
pois os educadores também aprendem com
as dúvidas dos alunos. Por isso, para ensinar,
é necessário que o professor esteja aberto
também para aprender, acredito que quando o aluno participa das aulas ele se sente
parte do processo e se motiva. Ensinar quer
dizer ajudar e apoiar os alunos a confrontar
uma informação significativa e relevante no
âmbito da relação que estabelecem com uma
dada realidade, capacitando-o para recons
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truir os significados atribuídos a essa realidade e a essa relação. Recebemos instrução
para realizar determinada tarefa e, dessa maneira, somente diante da mesma a instrução
se faz útil. O aluno aprende para viver melhor e para colher informações, confrontá-las
com a realidade. (ANTUNES, 2008, p. 30).
Sabemos que a formação teórica influencia de forma significativa o trabalho pedagógico e dá oportunidade ao docente de
construir possibilidades capazes de romper com os fatores intraescolares reprodutores da desigualdade que assola nosso sistema educacional. Define-se em:
O debate sobre o papel da escolarização na
dinâmica social precisa considerar o potencial
transformador da escola por algumas das experiências que proporciona e por muitos dos
conhecimentos que disponibiliza (sem dúvida,
o acesso à escrita está entre eles), e ver a escola
como um importante espaço social de regulação da alteridade, por meio da valoração das
identidades fixas e estáveis, nas quais também
se enquadram os estereótipos e estigmas,
que conformam o padrão considerado válido
e, consequentemente, negam os comportamentos que dele diferem. (ESTEBAN, 2010)
Esclarecemos que o destaque dado à figura
do docente para a efetivação de uma escola
capaz de ampliar a ação social dos aprendizes não está atrelado à culpabilização desse
profissional frente ao fenômeno do fracasso
escolar. O destaque somente se justifica pela
percepção do papel desse profissional como
agente de transformação da lógica excludente
da educação escolar brasileira e da sociedade.
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Exercitar o papel investigativo na ação pedagógica implica, muitas vezes, que o professor se
coloque frente ao desconhecido, que enfrente questões ainda não conquistadas e cogitadas, o que revela, mais uma vez, a necessidade
de redesenhar a formação docente, de modo
especial, o processo de formação continuada.

O aluno deverá registrar em um diário as
atividades realizadas a cada dia, a fim de desenvolver seu autocontrole sobre o que está
aprendendo. O diário também servirá para que
os pais e professores se mantenham informados sobre seu desenvolvimento e suas tarefas.
Convém que as atividades se iniciem sempre
com uma retomada do que foi feito anteriormente, pois o aluno com NEE pode ter mais
dificuldade para concentrar e lembrar o que
já fez. Além disso, como com qualquer outro
aluno, é sempre bom partir do que já sabe,
pois isso lhe dará mais confiança para aprender algo novo. Nesse sentido, é preciso ficar
atento para identificar os sinais de dificuldades de aprendizado. Se o aprendiz começar a
se agitar e a querer levantar-se, por exemplo,
isso pode revelar que está tendo dificuldades para realizar uma tarefa. Nesse caso, ele
deve ser levado a perceber que a tarefa não
é tão difícil e que ele poderá fazê-la sozinho.

As oportunidades que são oferecidas a todos
os alunos são semelhantes. Por exemplo, que
a todos é oferecido um currículo comum em
que todos são abrangidos pelas mesmas áreas
de conhecimento e têm acesso a estratégias e
oportunidades de aprendizagem semelhantes.
Enfim, trata-se de uma perspectiva compreensiva, no sentido em que a oferta educativa
abarca todos os alunos de forma semelhante.
A escola __ e com ela o sistema educativo
de que faz parte __ não se deve conformar
com o insucesso, mas promover o sucesso
até ao limite possível. Precisamos que cada
aluno faça progressos até ao limite das suas
múltiplas capacidades e motivações para que
o rendimento que obtém seja similar ao de
todos os colegas da turma ou da escola. Por
isso cabe ao professor se qualificar e procurar
estar atento às mudanças e aos próprios alunos, sabendo observar e coletar informações
para sempre estar modificando suas metodologias, caso necessário. O preparo e o planejamento da aula devem estabelecer objetivos
específicos para o aluno NEE (Necessidades
Educacionais Especiais). O conteúdo da disciplina deve ser o mesmo dos demais alunos,
mas precisa ser adequado. É desejável que
ele seja reduzido (mas apenas o suficiente
para que o aprendizado chegue aos objetivos
estabelecidos para os demais) e organizado
em atividades menores e mais pontuais. O
aluno com NEE leva mais tempo que os demais para se organizar e têm dificuldade de
manter o foco de atenção por muito tempo.

Por vezes, para livrar-se de uma atividade
que considera muito difícil, o aluno adota uma
postura desafiadora. Perceber esses sinais é
fundamental para que se pense em estratégias como, por exemplo, trabalhar individualmente com ele, dar um novo foco à atividade, fazer um pequeno intervalo, intervindo
antes que o problema afete a turma toda.
O processo de aprendizagem não pode
tornar-se algo ameaçador para o aluno com
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDH). É necessário fazer dele uma
experiência positiva, de pequenos sucessos.
Daí a importância de evitar críticas e comparações com os demais alunos. Se os objetivos forem adequados para o aluno com TDH,
ele provavelmente se sentirá recompensado
sempre que conseguir alcançar uma meta.
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Caso se suspeite de que o aluno apresenta
dislexia, deve-se encaminhá-lo a um fonoaudiólogo ou psicopedagogo (ou ambos) para
uma avaliação. Só um profissional especializado poderá fazer uma avaliação adequada. Na
avaliação de um aluno disléxico, é fundamental saber o que é possível fazer e o que evitar.
A leitura é seu grande obstáculo. O essencial é
tranquiliza-lo com uma avaliação à qual apenas
ele e você estejam presentes: o professor lerá
as questões e o aluno responderá oralmente.
É importante ter em vista que deixar o aluno
com dislexia sentado com os demais alunos e
sem apoio é sentenciá-lo ao fracasso __ a menos que ele já conte com acompanhamento
psicopedagógico e/ou seu grau de comprometimento seja muito pequeno e ele já esteja conseguindo superar suas dificuldades.
Lidar com um aluno que apresenta disgrafia, é fundamental motivá-lo a usar materiais
que desenvolvam sua motricidade fina, como
escrever com lápis ou grafite mais grosso e,
ao desenhar, usar giz de cera ou caneta hidrográfica de ponta mais grossa e papel maior.
Jogos como dominó, quebra-cabeça e outros
em que um movimento brusco pode resultar
no fim não intencional do jogo, pela perda das
peças ou de sua localização, são também excelentes para alunos com disgrafia. Tais jogos
devem ser mantidos em sala de aula para serem usados entre atividades ou entre aulas.
No caso de uma avaliação, não é conveniente que o aluno faça leitura em voz alta: se o
aluno tem dificuldade de traçar uma linha ao
mesmo tempo em que segue os olhos a ação
de traça-la, o mesmo vale para a leitura em
voz alta ao mesmo tempo em que segue com
os olhos o que está lendo (ou com os dedos
__ o que a maioria dos professores pede que
seja evitado nessa idade). O aluno digráfico
em relação à leitura e à compreensão de textos, é possível que tenha dificuldade de locali66

zação da informação. Isso pode ser problematizado para várias disciplinas que se apoiam
em textos durante as aulas. O aluno poderá
precisar de ajuda quanto à leitura __ portanto,
a avaliação oral poderá ser a melhor opção.
Diante de alunos disortográficos, deve-se procurar não demonstrar impaciência frente aos erros ortográficos e gramaticais persistentes, evitando chamar
atenção para eles (com o uso, por exemplo,
de caneta vermelha na correção das provas).
Nos anos iniciais do ensino Fundamental,
faz-se necessário estimular a memória visual
desse aluno por meio de quadros com letras
similares do alfabeto e famílias silábicas. Convém deixa-los expostos na sala para que os
alunos os consultem durante as avaliações.
Em casos de alunos com disortográfica e dislexia, é importante que o professor
leia com eles o enunciado das atividades,
quando reconhece o que deve fazer, em
geral o aluno com disortografia responde
sem qualquer dificuldade, já que geralmente não tem comprometimento da memória.
Se o aluno for diagnosticado com discalculia, algumas medidas podem ser tomadas
na escola para ajuda-lo em seu desenvolvimento, como: permitir que o aluno utilize
calculadora e recursos como ábaco ou tabuada; investir em atividades lúdicas; verificar se os aluno entendeu o enunciado da
atividade; respeitar o tempo deles; anotar
tudo em agendas, pois costumam apresentar problemas de memória de curto e médio prazo, usar situações mais próximas do
concreto, que tenham correspondência com
sua vida real; cuidar para não afetar sua autoestima, desvalorizando-o perante o grupo.
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PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS
MASSAS

Sendo a escola um espaço privilegiado pelo
compartilhamento do conhecimento, é preciso considerar que a aprendizagem é parte
de um processo maior construído na vida cotidiana. Caso contrário, os sujeitos se acostumam a trabalhar com ideias e conceitos
de forma descontextualizada, sem referência da vida real, marcada, muitas vezes, pela
fome, violência e pelo uso pouco frequente
de material escrito no meio familiar, entre outros fatores. Esteban (2010) fundamenta que

Como é de conhecimento geral, a escola,
além de transmissora do saber sistematizado,
também transmite normas, valores e regras,
que são incorporados pelos alunos, os quais,
seja na instituição ou na sociedade, podem
repercutir de maneira positiva ou não na vida
deles. Gatti (2000, p. 44) reforça que o modo
como a escola vê os alunos (imaturos, doentes
e preguiçosos) e o modo como lida com eles
(pouca atenção, separação destes em fileiras
no interior da classe, etc.) constituem práticas
inadequadas, de consequências danosas para
estes alunos no seu processo de aprendizagem.

Os processos que produzem a democratização do acesso à escola se vinculam à histórica luta das classes populares por escolarização. Portanto, as conquistas obtidas
são em parte tributárias dos movimentos
populares e constituem-se nos marcos das
disputas e dos acordos socialmente produzidos. É preciso atenção permanente para
as conquistas não se diluírem em processos pouco favoráveis a esses grupos sociais.

De um lado temos a avaliação formal, que
transforma todo o trabalho do aluno em
uma nota, e o professor nela se sustenta
para compará-lo com outros e classificá-lo,
ignorando suas diferenças sociais, culturais
e individuais; de outro lado temos as avaliações informais, que podem ser um processo
muito mais doloroso, pois os rótulos, as expectativas, as imagens que o professor inventa acabam influindo e interferindo nas
relações que se estabelecem entre ele e o
aluno e, em consequência disso, no próprio
desenvolvimento escolar da criança. Acrescente-se ainda outro agravante – a avaliação
informal é pública e pode agredir muito mais
a autoestima do aluno, conduzindo-o muitas vezes à repetência escolar e, em casos
extremos, à evasão escolar. Por outro lado,
existem alunos que permanecem no sistema
escolar e resistem a esse processo seletivo.

Pensar num sistema educacional de qualidade para todos implica, sobretudo, transformações profundas no conceito e na prática avaliativa. Uma delas é o entendimento
de que o processo de construção do conhecimento não ocorre ao mesmo tempo e da mesma forma por todos os aprendizes, daí a relevância de não restringir a
avaliação ao ato de quantificar acertos.

Quando se trata do trabalho com crianças
pequenas, acrescenta-se um desafio a mais.
Tradicionalmente a prática comum é privilegiar apenas o olhar do adulto, considerando
que a criança não possui competência para
analisar e dizer coisas importantes sobre a
prática desenvolvida com ela. O ponto de
67

Revista Educar FCE - 22 ª EDIÇAO - JULHO / AGOSTO - 2019

vista adotado neste trabalho coloca-se sob
outras perspectivas, a de que a infância é
uma construção social e a de que as crianças não são apenas reprodutoras daquilo
que percebem do mundo dos adultos, muito pelo contrário, elas reinventam, recriam,
reinterpretam a partir daquilo que veem e
sentem – um traço diferenciado do mundo dos adultos. Sob esse ponto de vista, há
que se considerar nos processos avaliativos
das crianças pequenas também aquilo que
elas apontam, ou seja, é preciso considerá-las também como sujeitos do processo e,
consequentemente, como atores competentes para reorientar a prática de sua avaliação.

mundo atual. Modernamente se vê uma juventude informatizada, capazes de lidar com
computadores, jogos, internet, celulares.Embasa-se Esteban (2010) quando afirma que:
A ampliação de vagas nas escolas públicas
brasileiras se faz acompanhar de duas importantes modificações em sua estrutura: 1)
o crescente ingresso no magistério de profissionais oriundos das classes populares,
com impacto na definição do perfil sociocultural das professoras e dos professores;
2) o crescimento do número de unidades
escolares na periferia urbana, provocando
a inserção da escola em novos contextos.

Os conteúdos na educação infantil desloca o eixo centrado na criança e nos instrumentos para um âmbito mais abrangente,
voltado ao processo como um todo. Para
tanto, torna-se necessário o envolvimento
e o comprometimento das autoridades responsáveis pela implementação das políticas
para a primeira infância. O orçamento destinado a essa parcela da educação aumentou, proporcionando recursos para realizar
as melhorias necessárias no que se refere à
estrutura, tanto física quanto pedagógica.

E para Freire (1996), o professor precisa
refletir sobre a sua postura crítica e avaliar
a sua prática dentro de sala de aula, procurando sempre se qualificar. Na a 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. O próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser
de tal modo concreto que quase se confunda com a prática (FREIRE, 1996 p. 43-44).

Não basta o professor saber algo e também
saber aplicar o que conhece, deve também
saber comportar-se, conhecer para transformar-se e aperfeiçoar a sua atividade. Vai além
da mobilização do conhecimento para a resolução prática, imediata de situações específicas no processo de trabalho, diz respeito
a um tipo de saber: o saber ser, compreendido como a implicação total do sujeito com
o seu trabalho. Muitos professores param no
tempo, usando métodos que hoje não irão
surtir efeitos. Mesmo porque uma aula é totalmente diferente da outra, os alunos são
diferentes. Tudo evolui e devemos mudar e
nos atualizar também. Não se pode querer
usar planos de aulas antigos com crianças do

Nesse contexto, o professor precisa reformular seus pensamentos e sua forma de ver
a educação. Muitos não têm o apoio da instituição e acabam se desestimulando e deixando as coisas acontecerem. Por isso que
se torna necessário um educador que tenha amor pelo que está fazendo. Não pode
haver o desânimo em continuar lutando
por uma educação de qualidade. Tem que
haver também a valorização do professor.
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Segundo Libâneo (2008, p.65), a “Didática
Tradicional” tem resistido ao tempo, continua
prevalecendo na prática escolar. É comum
nas nossas escolas atribuir-se ao ensino a
tarefa de mera transmissão de conhecimento, sobrecarregar o aluno de conhecimentos
que são decorados sem questionamento,
darem somente exercícios repetitivos, impor
externamente a disciplina e usar castigos.

da vida. Em todos os campos encontramos
profissionais com maior ou menor iniciativa,
mais ou menos motivados, mais convencionais ou proativos. Nas instituições educacionais – organizações cada vez mais complexas
– convivem gestores e professores com perfis pessoais e profissionais bem diferentes.

Os educadores precisam refletir sobre
a sua postura dentro de sala de aula, preSegundo Antunes (2008, p. 183), o pro- cisam ser mediadores e facilitadores em
fissional em educação é um trabalhador que um processo de construção de cidadãos.
maneja a aprendizagem como um mecânico
a sua ferramenta, alienando-se de um signiPara Antunes (2008, p. 78) o professor preficado para a transformação social. Sua ra- cisa se libertar da rotina, adquirindo a ousadia
cionalidade econômica sob a perspectiva da e a coragem de buscar novos caminhos, emglobalização desperta uma visão “fatalista” polgar-se e com espírito crítico e bom sene reduz o trabalho educativo à conquista de so, aprender coisas novas, transformando-as
uma técnica. É necessário que o educador em ação. Formar-se integralmente significa
perceba criticamente a realidade em que está aprender e se transformar a partir de procediinserido, que busque uma concepção de edu- mentos pessoais e coletivos de auto formação.
cação e uma prática educativa que fomente
a criticidade, a criatividade e a sensibilidade
A partir dessa premissa, entende-se que,
das pessoas, que acredite num futuro me- “avaliar” significa redesenhar a tensão conhelhor e na potencialidade que as crianças e os cimento/desconhecimento. Na ótica da busca
jovens têm para fazer a diferença. Torna-se do acerto, conhecimento e desconhecimento
necessário que o educador se atualize em re- são pensados como antagônicos e excludenlação à forma como as crianças e os jovens tes, e recebem valores contrários. Valoriza-se
de hoje recebem informações e aprendem, o que é entendido como saber e se oculta,
para rever os métodos que utiliza no proces- ou nega-se, o que pode representar o não
so educacional. É preciso, ainda, que volte a saber. Dentro da perspectiva de busca do
visão de seus educandos para além da sala novo, conhecimento e desconhecimento são
de aula de forma a conscientizá-los acerca do tratados como momentos complementares,
mundo em que vivem e sensibilizá-los para a e muitas vezes simultâneos, do processo de
solidariedade e para a união em prol de um construção de conhecimentos e de apropriamundo melhor, mais Segundo Moran (2008): ção da realidade. Valoriza-se o processo permanente de superação do conhecimento que
Mudanças dependem de uma boa gestão já se possui, sendo o ainda não saber e o fio
institucional com diretrizes claras e poder de condutor da ação escolar (ESTEBAN, 2010).
implementação, tendo os melhores profissionais, bem remunerados e formados (realidade
ainda muito distante). Mas um dos caminhos
que pode esclarecer algumas dificuldades da
mudança pessoal é que as pessoas têm atitudes diferentes diante do mundo, da profissão,
69

Revista Educar FCE - 22 ª EDIÇAO - JULHO / AGOSTO - 2019

Isso porque uma das principais tarefas da
escola de qualidade é a socialização igualitária do saber já que “continua sendo verdade
que saber é poder, que quanto mais uma pessoa sabe, mais pode” (BOBBIO, 2000, p. 390).
Pesquisadores como Gatti (2000) evidenciam que o processo de formação do professor apresenta-se, na maioria das vezes,
insuficiente para assegurar competência na
sua atuação profissional. Isso porque, muitas
vezes, o conhecimento é passado como uma
construção linear de transmissão de conhecimentos. Tal situação aponta para a importância de a escola se tornar um espaço de reflexão à ação, de acolhimento às dificuldades
detectadas como base nos problemas colocados pela interação observada na sala de aula.

INTERAÇÃO EM BUSCA DE UMA
APRENDIZAGEM

de aprendizagem, caracterizando problemas
emocionais e comportamentos internalizados. A escola e a família são essenciais no
momento de identificar quais são as dificuldades do aluno. A família é o primeiro contato social que a criança tem. É com a mãe
que ela aprenderá a confiar, a ter amor. Por
isso é essencial à forma como a família direciona a criança. Suas crenças, seus valores
sua visão de vida já é internalizado dentro
de casa, no convívio com os pais e os irmãos.
Para Furtado e Borges (2007, p. 10), os pais
e os irmãos constituem o ambiente social e
emocional para desenvolver uma conduta
afetiva positiva por meio da interação. Uma
relação positiva com os demais permite que a
criança satisfaça suas necessidades e consiga
um controle para encarar seus sentimentos e
aceitar os demais. Os autores mostram que
pais e irmãos constituem o ambiente social
e emocional para desenvolver uma conduta
afetiva positiva por meio da interação. Uma
relação positiva com os demais permite que
a criança satisfaça suas necessidades e consiga um controle para encarar seus sentimentos e aceitar os demais. E, Furtado e Borges
(2007, p. 11) mostram que “ desenvolvimento e a aprendizagem começam no momento
em que a pessoa nasce e se relaciona com as
necessidades, sentimentos e potencialidades; desenvolvimento afetivo depende das
atitudes da família e do interesse em fazer
com que o sujeito aumente suas possibilidades como ser humano e seja independente”.

Não se pode jogar toda a responsabilidade do processo de ensino/aprendizagem somente ao professor. Segundo Paes e Scicchitano (2008, p. 156), “uma ação preventiva”
está relacionada à atuação do psicopedagogo nos cursos de formação de professores e
na escola, junto ao professor, ajudando-o a
conhecer e compreender melhor o processo de aprendizagem e de desenvolvimento de leitura e da escrita de modo a desenvolver estratégias de trabalho pedagógico
em sala de aula em que “as situações e as
atividades de leitura e escrita tenham uma
função e um sentido reconhecido pelo aluAssim, a escola é um dos agentes responno” (PAES E SCICCHITANO, 2008, p. 156). sáveis pela integração da criança na sociedade, além da família. É um componente
De acordo com Kauark e Silva (2007), as capaz de contribuir para o bom desenvolcrianças que apresentam “pobre” desem- vimento de uma socialização adequada da
penho escolar e atribuem isso à incompe- criança, por meio de atividades em grupo,
tência pessoal apresentam sentimento de de forma que capacite o relacionamento e
vergonha, dúvida sobre si mesma, baixa au- participação ativa destas, caracterizando
toestima e distanciamento das demandas em cada criança o sentimento de sentir-se
70
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um ser social. No que concerne ao exercício
da docência, isso provoca a necessidade de
pensarmos em outra abordagem, distante
da tradicional, para o pensar e o agir pedagógico dos professores. Ao considerarmos a
criança como sujeita de direitos, ativa, potente, participativa, como ação peculiar de sua
categoria geracional, produtora de culturas e
portadora de sociabilidades, é levada a pensar em um protagonismo compartilhado entre adultos-professores e crianças-alunos.

te os pais, pois os mesmos podem e devem
ajudar o professor a auxiliar o aluno, juntamente com um profissional, o psicopedagogo, que irão procurar estratégias que possam
direcionar o aluno para uma aprendizagem.
A criança com dificuldade, precisa se sentir segura no ambiente em que ocorre a
aprendizagem, pois assim ela terá uma maior
confiança em se expressar. A interação do
professor, família e aluno, são relevantes e
de grande valia para o processo de ensino/
aprendizagem. Para tanto, a formação continuada dos educadores é um ponto muito importante para que haja uma mudança proveitosa na nossa educação. Somente garantindo
espaço para que todos os docentes possam
aprender desaprender, reestruturar o aprendido e articular o diálogo entre a teoria e a
problemática concreta, é que eles poderão
sentir-se mais seguros para elaborar alternativas que assegurem a democratização do saber, efetivando uma educação de qualidade.

Tal perspectiva considera a mediação qualificada e a interação humana do adulto-professor e das crianças entre si como categorias essenciais para a formação integral de
cada sujeito. Nesse sentido, afirmamos a
importância da intensidade dos relacionamentos. Lembramos as palavras de Vygotsky (1996, p. 10), quando afirma “o essencial
para o ser humano não é o simples fato de
perceber o mundo, mas de compreendê-lo”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um professor que não procura se aperfeiçoar, não será capaz de direcionar e mediar o educando para uma postura positiva
perante a sociedade. É necessário que haja
uma mudança na metodologia tradicional,
bancária, porque o aluno precisa dialogar.
Sabemos que a realidade da criança nem
sempre é captada pelo professor. Muitas vezes, lógicas do professor o impedem de ver,
ouvir, sentir as inquietações infantis. Com
isso, a criança permanece na invisibilidade,
ainda mais se tiver alguns transtornos que
a impeça de progredir cognitivamente como
os demais da sala de aula, entretanto isso
pode acontecer por mera falta de conhecimento por parte de quem ensina e desconhecimento dos pais sobre tais deficiências.

O melhor método é aquele em que o aluno
seja parte importante e integrante do processo, onde o mesmo possa expressar as suas
opiniões e não venha a sentir medo do professor, mas respeito e apoio para poder contar com suas motivações. O professor precisa mediar à aprendizagem e as interações
com outros colegas. Não basta apenas estar
à frente, na sala de aula, falando e fazendo
com que os alunos engulam as informações e
não possam debater e expor as suas opiniões,
ansiedades e dúvidas. Sendo, o verdadeiro
professor, aquele em que motiva o aluno a
procurar informações e ser pesquisador em
constante aprendizagem. A criança com Dificuldade de Aprendizagem precisa de mais
apoio, mais atenção e observação. A família é
essencial no sentido de identificar o que está
ocasionando a dificuldade, principalmen71
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QUAL A CONTRIBUIÇÃO DA NEUROCIÊNCIA NA EVOLUÇÃO DA
APRENDIZAGEM DE CRIANÇAS COM DÉFICIT DE APRENDIZAGEM?
RESUMO: Este artigo tem como finalidade entender como a Neurociência pode contribuir
na aprendizagem de alunos com déficit de aprendizagem, visto que para muitos cientistas
entender o funcionamento do cérebro é uma ferramenta muito útil. Alunos com déficit de
aprendizagem são rotulados como aqueles que não aprendem e não irão aprender, pois os
profissionais da educação não estão preparados para introduzir o uso da neurociência nestas
situações de aprendizagem.

Palavras chaves: Neurociência; Déficit de aprendizagem; Educação; Professores.
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INTRODUÇÃO

NEUROCIÊNCIA

O objetivo deste artigo é bus- Antes de entendero que a Neurociêncar entender quais os benefícios da cia traz de contribuição para educação
Neurociência na educação, princi- vamos compreender o que ela signipalmente de crianças que apresen- fica segundo o dicionário online.com:
tam dificuldades de aprendizagem.
Substantivo feminino: Ciência que
estuda o sistema nervoso, a organização cerebral, a anatomia e a fisiologia do cérebro, além de sua
relação com as áreas do conhecimento (aprendizagem, cognição ou
comportamento). Reunião dos saberes e conhecimentos que se relacionam com o sistema nervoso.
Etimologia (origem da palavra neurociência). Neuro ‘nervo’ + ciência.

Visto que é uma ciência antiga,
porém desconhecida no meio educacional, o intuito é buscar orientações sobre Neurociência e também entender porque nos cursos
de graduação em pedagogia não se
abrange este tema com mais ênfase.

Para muitos a neurociência lida apenas com os neurônios, com problemas
cerebrais/mentais, olhando o seu significado constatamos que ela é muito
mais, pois trata também da aprendizagem ligando os neurônios ao cognitivo e ao comportamento daquele
que possui déficit de aprendizagem.
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Em outra definição de Neurociência Trinta anos atrás, os educadores
é possível notar sua importância em re- prestavam pouca atenção ao trabalação ao conhecimento do indivíduo: lho dos cientistas cognitivos, e os
pesquisadores do nascente campo
da ciência cognitiva trabalhavam
bastante afastados das salas de aula.
Neurociência consiste no estudo sobre o sistema nervoso e
suas
funcionalidades, além
de estruturas, processos de desenvolvimento e alguma alteração que Atualmente, os pesquisadores cogpossa surgir no decorrer da vida. É nitivos estão dedicando mais tempo
uma análise minuciosa sobre o que ao trabalho com os professores, tesmanda e desmanda em nossa vida. tando e refinando suas teorias em
Neurociência cognitiva: este campo salas de aula reais, onde podem ver
foca na capacidade cognitiva (conhe- como os diversos ambientes e as incimento) do indivíduo, como o racio- terações nas salas de aula influenciam
cínio, a memória e o aprendizado. as aplicações das suas teorias. Bransford (apud OLIVEIRA, 2011, p.73)
					

Segundo Bear (2008) ainda temos
pouco conhecimento neuro-científico, mas a base de tudo é essa
busca, esse entendimento, esse
comprometimento com a melhora de outros. (BEAR, 2008, p. 21)

É possível observar então que essa
busca pelo conhecimento científico
já não é de agora, o que nos remete a
pensar na formação do profissional da
educação, mais precisamente o professor que atua em sala de aula, baseando-se sempre em fatos científicos.

Observando esta fala de Bear (2008)
fica a dúvida: o professor que atua
em sala de aula e lida diariamente
com alunos portadores de déficit de
aprendizagem está seguro para intervir ou sugerir o estudo mais aprofundado deste aluno por um especialista?

Oliveira afirma que:
O crescente interesse educacional
no conhecimento do cérebro reflete a convicção de cientistas e educadores da possibilidade de que a
neurociência possa contribuir com a
educação, principalmente nos aspectos do desenvolvimento e da aprendizagem. (OLIVEIRA, 2011, p.24)
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PAPEL DO PROFESSOR NA
ATUAÇÃO DA NEUROCIÊNCIA

Podemos notar através de outros
pesquisadores que o estabelecimento da relação entre cérebro, educação,
aprendizagem e desenvolvimento intelectual, não surgiu no século XXI:

O projeto de lei para educação
aprovado em 2010, denominado Plano Nacional de Educação, apresenta
dez diretrizes objetivas e 20 metas.
A meta número 15.7 visa “Promover a reforma curricular dos cursos
de licenciatura de forma a assegurar o foco no aprendizado do estudante, dividindo a carga horária em
formação geral, formação na área do
saber e didática específica” (p. 44).

No início do século XX um grupo
de pesquisadores coordenado por
Vygotsky produziu conhecimentos
pioneiros e avançados que contribuíram para a compreensão do pensamento humano como uma função
do sistema nervoso central. Estes
conhecimentos contribuíram para
se compreender como acontece o
progresso da aprendizagem na cultura (OLIVEIRA, 2011, p. 94- 95).

Carvalho (2010) aborda a neurociência com relação à aprendizagem e defende que é preciso que os cursos de
formação de docentes tenham acesso a esse tipo de conhecimento, para
Luria (1992, p. 48) afirma que “Vy- que, desse modo, ocorra uma mudangotsky concluiu que as origens das ça na ação pedagógica dos professoformas superiores de comportamen- res. CARVALHO (2010) p.537-550
to consciente estavam nas relações
mesma
visão
parsociais do indivíduo com o meio Esta
de
Gadotti
que
afirma:
externo”. Ou seja, o indivíduo ne- te
cessita de estímulo social para que “...a qualificação do professor é esocorra o desenvolvimento psíquico. tratégica quando se refere à educação de qualidade. Contudo, encontrar os parâmetros adequados para
essa qualificação é algo complexo.
Visto que tanto os conteúdos quanto a metodologia dos cursos de formação dos professores são geralmente ultrapassados, são baseados
numa velha concepção instrucionista (métodos tradicionais) da docência. Necessitam de profundas
mudanças.” Gadotti M., 2008 p. 120
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Na mesma perspectiva, LIMA
(2009) faz uma abordagem histórica sobre a mente e defende as melhorias na atuação pedagógica com
base nos estudos da neurociência.
2009, vol.30, n.106, pp. 151-174.

Quanto mais nos aprofundarmos
nas descobertas neurocientíficas,
melhor auxiliaremos as crianças,
adequando as práticas pedagógicas
ajustando-se a cada necessidade.

Diante destas afirmações percebemos a necessidade imediata da
reforma no currículo das universidades, promovendo ao professor
conhecimentos sobre o funcionamento do cérebro bem como o desenvolvimento psíquico humano.
Pois assim poderá abordar de forma mais clara e ampla o ensino dos
conteúdos, voltando-se as crianças com déficit de aprendizagem.

“Compreender a forma de cognição
do aluno melhora a organização do
ensino” (CARVALHO, 2010, p.543).

Por fim, acredita-se que o “conhecimento científico produzido pela
neurociência, deve ser dirigido àqueles que, de algum modo, colaboram
profundamente no desenvolvimento cognitivo das crianças - em especial pais e professores” (Shore
apud CARVALHO, 2010, p.544).
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Freire em seu livro Pedagogia da
Autonomia fala sobre a capacidade do professor como um profissional da educação que está disposto a mudar, aprender, para
que o educando se torne o protagonista na cena do aprendizado:
“...o educador é um profissional da
aprendizagem, um profissional do
sentido, um organizador da aquisição do conhecimento e não uma
máquina reprodutiva instrucionista.
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As mudanças de ordem estruturais Para Consenza & Guerra, o cérepropõem, dentre muitos aspectos, bro humano em funcionamento monovos métodos de ensino centrados difica a estrutura cerebral do aluno:
na aprendizagem do aluno; uma nova
concepção de trabalho docente com
capacidade para fomentar, provocar
no aluno aprendizagem significativa,
habilidades de pensamento reflexi- Especificamente para a educação, a
vo e crítico.” Freire P. 2008, p. 165 Neurociência colabora para o processo de aprendizagem, pois essa ciência retrata o cérebro como o principal
instrumento para a aprendizagem.
Apresentando uma propriedade dePois como sabemos cada crian- nominada plasticidade cerebral, esse
ça aprende no seu tempo, mesmo órgão possui uma capacidade de recom limitações ela receberá muito organização cerebral conforme o
mais incentivo, atividades desen- uso, sendo sua notável caracterísvolvidas mediantes suas dificulda- tica. Cosenza RM, Guerra LB. 2011
des torna o aprendizado mais significativo e assim terá melhores
condições de desenvolvimento.
Existe então uma parceria entre neurociência e educação, onde
é possível auxiliar o aluno em seu
percurso de aprendizagem, a neurociência na educação mostra que o
estímulo ao cérebro é essencial para
que este órgão vital volte a trabalhar ou melhore seu funcionamento.

Na concepção de Luria (19031978), o cérebro é um sistema biológico que está em constante interação com o meio, ou seja, as
funções mentais superiores são desenvolvidas durante a evolução da
espécie, da história social, e do desenvolvimento de cada indivíduo.
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A neurociência não traz uma forma
didática na educação, não vem para
mudar a educação e sim para auxiliar e acrescentar novos conhecimentos, segundo Consenza & Guerra:

“(...) elas não propõem uma nova
pedagogia nem prometem soluções definitivas para as dificuldades da aprendizagem. Podem, contudo, colaborar para fundamentar
práticas pedagógicas que já se realizam com sucesso e sugerir ideias
para intervenções, demonstrando
que as estratégias pedagógicas que
respeitam a forma como o cérebro
funciona tendem a ser mais eficientes. Os avanços das neurociências
possibilitam uma abordagem mais
científica do processo ensino-aprendizagem, fundamentada na compreensão dos processos cognitivos
envolvidos.” Consenza RM, Guerra LB. Neurociência na educação.

A neurociência vem para proporcionar novas estratégias de ensino
aprendizagem para os educadores, ela
não promete milagres e sim auxilia na
reorganização do ambiente escolar e
das práticas pedagógicas mudando o
censo comum do ensinar e aprender.
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Devemos sim continuar a utilizar
os conhecimentos prévios dos alunos, suas vivências, pois faz parte
do processo de aprendizagem, salientando sempre que cada educando é diferente e o seu tempo de
aprender depende da sua maturação.

Cosenza e Guerra afirmam que não
aprendemos tudo o que estudamos:
“...de um dia para o outro e muito menos o que apenas presenciamos na sala de aula. É importante
que assuntos estudados possam ser
examinados em diferentes contextos, pois a consolidação, resultante
de novas conexões entre as células
nervosas e do reforço de suas ligações, demanda tempo e nutrientes
e, portanto, não ocorre de imediato.

Compreendendo que estudar é
uma ação aprendida, considera-se
necessário proporcionar aos educandos o desenvolvimento de suas
habilidades de estudo, e os educadores devem se posicionar como
mediadores e facilitadores desse
processo, explicando as regras do
jogo, ou seja, que é necessário utilizar métodos específicos para que
haja resultados mais eficazes.” Cosenza RM, Guerra LB. 2011, p. 34
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi possível concluir com esse artigo a importância da Neurociência na educação como mais um apoio aos profissionais desta área tão importante no desenvolvimento do educando.

Vimos que a Neurociência traz novas expectativas para o professor que lida diariamente com alunos portadores de déficit de
aprendizagem e que por muitas vezes se perde neste universo.

Mas verificamos também a necessidade dos cursos de pedagogia reverem seus currículos, pois a neurociência não faz parte e apesar da sua importância não é vista pelos alunos nos cursos.

Importante então reforçar a necessidade do professor em se aperfeiçoar, estudar e melhorar suas práticas pedagógicas, utilizando-se da neurociência com mais uma ferramenta útil em sala de aula.
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A MÚSICA COMO ESTRATÉGIA PARA A SOCIALIZAÇÃO ENTRE O SURDO E
O OUVINTE
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo mostrar a importância de abordar o ensino de

música, para o conhecimento e importância da educação cultural de uma forma inclusiva,
sendo este um direito que os surdos têm, de passar por experiências, se enxergar parte de
um processo histórico e social, e ainda, o incentivo que se deve ter por parte dos profissionais
da educação no ensino da música. Através da utilização musical como ferramenta pode-se
afirmar que há o desenvolvimento e maturação emocional de qualquer criança, em especial
as que possuem surdez, por permitir que o indivíduo possa se comunicar e conectar com o
mundo.
Palavras-chave: Educação Musical; Música; Surdos.
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INTRODUÇÃO
A escola tem papel fundamental na garantia de acesso ao ensino de qualidade para as
crianças com deficiência ou não, embora esta
não seja a única responsável. A grande produção legislativa, que abordam sobre a inclusão
educacional de alunos com deficiência, ainda não resultou em mudanças concretas na
maioria das escolas públicas, pois é preciso
um engajamento para colocá-las em prática.

Embora, de acordo com a autora, a Constituição Federal Brasileira de 1988 assume
a proposta inclusiva, pois, no art. 3º impõe à
República o dever de construir uma sociedade
livre, justa e solidária; de garantir o desenvolvimento nacional; de reduzir as desigualdades
sociais e de promover o bem de todos, sem
preconceitos, ou seja, todos são iguais perante a lei e é desta forma que deve permanecer.

Atualmente fala-se muito em promover a
inclusão, pois as análises socioeconômicas e
políticas descrevem o crescente processo de
exclusão de pessoas e grupos humanos dos
benefícios da sociedade pós-industrial. Fávero analisa a diferença entre as palavras integração e inclusão, embora contenha a mesma
ideia de inserir quem está excluído, qualquer
que seja o motivo. Explica que na integração:

Contudo, referente ao ensino de surdos,
se tem a importância do ensino de música, pois estes não são alheios às expressões
culturais da comunidade ouvinte, e acima
de tudo há necessidade de trabalhar estratégias educacionais completamente diferentes daquele que se realiza com ouvintes.
Se faz necessário a inclusão musical no currículo das escolas, pois as crianças surdas,
independente do grau, possuem sensibilidade à música, este ensino, possibilita o desenvolvimento de uma comunicação global
nessas crianças, em que exclui a necessidade de se comunicar apenas verbalmente.

a sociedade admite a existência de desigualdades sociais e, para reduzi-las permite a incorporação de pessoas que
consigam “adaptar-se”, por méritos exclusivamente seus. Ainda, a integração viaAs propostas de educação musical para
biliza a existência de grupos distintos que
podem vir a se unir (FÁVERO, 2004, P. 38). os surdos elencam uma série de benefícios,
como a integração social durante as atividaPor sua vez, a inclusão assume uma postu- des, melhorar a coordenação motora, além
ra visa deixar de excluir. Pressupõe que to- de ensinar ritmo, melodia e harmonia, estas
dos fazem parte de um mesmo grupo, e que vivências são de extrema importância para
não deve ser feita distinções. Assim, ainda o aluno e o professor e têm garantida a presegundo Fávero “para “deixar de excluir” a sença da Língua de Sinais Brasileiras, que fainclusão exige que o Poder Público e a so- cilitam a identidade desta comunidade e seu
ciedade em geral ofereçam as condições ne- aprimoramento cognitivo. Esse trabalho tem
cessárias para todos” (FÁVERO, 2004, p. 38). como objetivo central, abordar a importância
do ensino de música e como objetivos específicos abordar a inclusão por meio de um
ensino prazerosa com estratégias musicais e
consequentemente ressaltar seus benefícios.
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O CONTEXTO HISTÓRICO DO
ALUNO COM DEFICIÊNCIA
As crianças no século XV portadores de
deficiência eram vistas como deformadas
e atiradas nos esgotos de Roma na Idade
Média. Porém os portadores de deficiências eram abrigados nas igrejas e passaram
a ganhar a função de bobo da corte. Segundo Martinho Lutero, importante reformador da Idade Moderna, as pessoas com
deficiências eram seres diabólicos que mereciam castigos para serem purificados.
A partir do século XVI e XIX as pessoas
com deficiências continuavam isoladas em
asilos, conventos e até mesmo em hospitais
psiquiátricos, contudo não havia nem um tipo
de tratamento, era apenas uma maneira de
aprisionar estas pessoas. No entanto a partir do século XX, os portadores de deficiências começaram a ser considerados cidadãos
com direitos e deveres e como advento da
Declaração Universal dos Direitos Humanos
começaram a surgir os movimentos organizadores por familiares com críticas à discriminação, para as melhorias de vida para os
mutilados na guerra em 1970 só então começa a mudar a visão da sociedade nos anos
80, 90 onde passam a defender a inclusão.

de produzir vestuário com peles de animais.
Com as mudanças climáticas, os homens
começam a se agrupar e juntos irem à busca de sustento e vestimenta. No entanto,
somente os mais fortes resistiam e segundo
pesquisadores, era comum nesta época desfazerem de crianças com deficiência, pois
representava um empecilho para o grupo
Segundo Gugel (2008), no Egito Antigo,
as múmias e os túmulos nos mostram que a
pessoa com deficiência interagia com toda
sociedade. Já na Grécia, as deficiências eram
tratadas pelo termo “disformes.” Devido à necessidade de manter um exército forte, os gregos eliminavam as pessoas com deficiências.
As famosas múmias do Egito, que permitiam a conservação dos corpos por muitos
anos, possibilitaram o estudo dos restos mortais de faraós e nobres do Egito que apresentavam distrofias e limitações físicas, como
Sipthah (séc. XIII a.C.) e Amon (séc. XI a.C.).

Contudo, hoje há um maior conhecimento
a respeito dessas crianças e a partir daí estas
devem ser inseridas na sociedade, pois são
detentoras de direitos e os educadores devem
Segundo Silva (1987): anomalias físicas ou participar e acolhê-los no processo educativo.
mentais, deformações congênitas, amputaA audição é o sentido que possibilita a capções traumáticas, doenças graves e de consequências incapacitantes, sejam elas de nature- tação de sons, está presente no ser humano
za transitória ou permanente, são tão antigas antes mesmo dele nascer, pois no ventre da
quanto à própria humanidade, no entanto, no mãe, o bebê já vivencia contato com sons
passado essas pessoas que sofriam com algum do mundo externo, tanto os bebês ouvintipo de deficiência eram isoladas socialmente tes quanto os surdos podem apresentar capacidades de comunicação, os ouvintes os
Gugel (2008) expõe durante as primeiras fazem pela audição e os surdos pela visão.
civilizações, as pessoas com deficiência não
sobreviveram, devido ao ambiente desfavorável. Afinal, para seu sustento, o homem primitivo tinha que caçar e colher frutos, além
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A audição é um elemento importante na
aquisição e desenvolvimento da linguagem, mas não é a única maneira, pois na
ausência desta, a linguagem pode ser adquirida por meio dos outros órgãos dos
sentidos como a visão que proporcionará o desenvolvimento da linguagem de sinais que é propriamente visual e gestual.

de e acima de tudo orientação através de
palestras, veiculação da mídia entre outros.

Contudo a surdez pode atingir níveis diferentes como a parcial ou até mesmo chegar
a ser um caso irreversível. Existem várias razões para a perda auditiva, que podem ser
classificadas como condutiva, ou seja, quando se reduz a capacidade de condução de um
determinado som, ou ainda de modo sensório-neural, quando é gerada devido a problemas do ouvido interno ou nervo auditivo que
são responsáveis de enviar impulsos ao cérebro para que se faça o reconhecimento de
sons, de acordo com Gorgatti e Costa (2008).

Através da Língua Brasileira de Sinais,
o aluno poderá se expressar e comunicar com os outros que possuem conhecimento dos sinais, além de exercer a comunicação com o mundo, contudo, os
professores devem também estar capacitados para que ocorra um ensino de qualidade.

Se faz necessário à alfabetização do aluno surdo em LIBRAS como primeira língua e no caso a Língua Portuguesa na forma escrita seria sua segunda forma de
comunicação, portanto, um ensino bilíngue.

A Lei 10436/02 reconhece a Língua Brasileira de Sinal oficialmente como língua e há uma
legislação específica para o ensino desta nas
universidades visando à formação de educadores, regulamentada pelo Decreto 5626/05,
desta forma, há uma preocupação maior com
os surdos que no passado eram excluídos das
práticas educativas e muitas vezes privados
de seus direitos garantidos pela Constituição.

Existem vários fatores que causam a deficiência auditiva, entre eles estão situações
antes mesmo do nascimento, que podem
ter sido geradas no processo de formação
do indivíduo, muitas vezes quando a mãe
contrai uma doença contagiosa e esta gera
danos severos ao bebê, podem ser geradas
por complicações do parto, ou ainda diante
de problemas que possam surgir até mesmo
após o nascimento, através de doenças como
uma otite mal curada, sarampo, meningite,
traumatismo craniano ou ainda exposição
a sons que ultrapassam os limites de decibéis estabelecidos. (BRASIL, 1997, p.33-34).

Castro e Carvalho (2005) abordam sobre libras em sua obra:
Os surdos aprendem e recebem informações,
principalmente, por meio de sua percepção visual, ao passo os ouvintes, sobre tudo, ouvem
informações e orientações. Esse aparente pequeno detalhe propicia uma enorme diferença
de estrutura de pensamento entre os surdos
e os ouvintes e é, exatamente, por isso que
se torna difícil, não impossível, para muitos
surdos o aprendizado da língua portuguesa.
Essa diferença de estrutura de pensamento,
também, ocasiona, naturalmente, uma estrutura gramatical diferenciada para o idioma LIBRAS (CASTRO E CARVALHO, 2005, p.32).

Quando uma pessoa atingir um nível de limiar auditivo superior a 91 decibéis esta é
considerado uma pessoa que possui nível de
perda auditiva profunda, contudo hoje existem maneiras de prevenção como um acompanhamento de pré-natal quando a mulher
tem ciência de sua gravidez, campanhas de
vacinação realizadas pelo Ministério da Saú87
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Logo, a Língua Brasileira de Sinais representa um grande avanço da comunidade surda, pois permite uma comunicação
que ultrapasse barreiras seja nas esferas
escolar, familiar ou até mesmo da própria
comunidade em qual ele esteja inserido.

A INCLUSÃO
Debate-se que a inclusão possibilita a garantia de acesso dos serviços educacionais especiais aos alunos com necessidades educacionais especiais que também possuem como
suporte para seu desenvolvimento na escola
regular o centro de atendimento especializado
que auxilia que sua aprendizagem tenha avanços dentro dos dois ambientes de educação.
Abordaremos nas nossas discussões transcorridas abaixo o processo de inclusão através
de seus conceitos e definições e como podemos compreender este contexto numa escola regular, no segundo momento adentramos
um pouco sobre o conceito de um centro de
Atendimento Educacional Especializado, para
que serve e qual o suporte oferecido a uma
pessoa com deficiência na escola? Buscaremos compreender como ocorre à inclusão e
aprendizagem do aluno passando por toda
essa perspectiva da escola regular e de um centro de atendimento educacional especializado
e quais avanços na aprendizagem através da
inclusão escolar dos alunos com deficiência.
A educação constitui direito da pessoa
com deficiência, assegurados a sistema educacional inclusivo em todos os níveis de
aprendizado ao longo da vida, de forma a
alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas,
sensoriais, intelectuais e sociais, segundo
suas características, interesses e necessidades de aprendizagem (BRASIL, 2015).
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Conforme o dicionário de palavras, verificaremos que a palavra incluir significa compreender, abranger, fazer parte, pertencer, processo que pressupõe,
necessariamente e antes de tudo, uma grande dose de respeito (SARTORETTO, 2006).
Para Mantoan (2006), pesquisador em educação inclusiva, a inclusão implica em uma
mudança de paradigma educacional, que gera
uma reorganização das práticas escolares;
planejamento, formação de turmas, currículos, avaliação, gestão do processo educativo.
A proposta revolucionária de incluir todos os
alunos em uma única modalidade educacional,
o ensino regular, tem encontrado outras barreiras, entre as quais se destaca a cultura assistencialista e terapêutica da Educação Especial.
Para compreender o contexto a respeito da
educação inclusiva Dutra e Griboski (2006 p.
210) dizem:
A concepção e os princípios da educação
inclusiva dentro de um contexto mais amplo que dizem respeito à estrutura da sociedade em que vivemos, associados aos movimentos de garantia dos direitos exigem a
transformação dos sistemas de ensino em
relação à fundamentação, à prática pedagógica e aos aspectos do cotidiano da escola.
O argumento do despreparo dos professores deveria se modificar pois não há validade
quanto a eficácia que impede a inclusão escolar de pessoas com deficiências. Se não há profissionais preparados, devemos ressaltar a sua
necessidade com máxima urgência, tendo em
vista direitos humanos que se modificam aos
poucos mas que devem garantir a honra a vida.
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O desafio maior está em propor ajuda/
auxílio aos progenitores/responsáveis da
criança com necessidade de inclusão, e que
nesse caso a exclusão é vivenciada. Antes,
é preciso que a família e a comunidade escolar compreendam que o direito de educação seja garantido e cumprido. Pois, se
nossa constituição nos propõe igualdade, é
preciso rever as práticas em torno dos mecanismos que ainda resistem e inferiorizam
o sujeito quanto a sua diferença que o caracteriza. Mantoan (2006 p. 206) alega que:

Inclusão é possibilitar que pessoas que
não tem acessos a seus direitos possam ser
inseridas em serviços e benefícios de forma
que possibilite que tanto a família quanto a
pessoa com deficiência tenham acesso, garantindo melhorias no seu desenvolvimento. No contexto escolar, inclusão significa
possibilitar que crianças com necessidades
educacionais tenham direito a educação no
ambiente de escola regular. As escolas ainda
acabam sendo a porta de entrada para que
tais inclusões mesmo que distorcidas sobre
sua definição conceitual permita que este
aluno possa buscar neste ambiente toda
adaptação necessária para seu desenvolvimento pessoal para que este ocorra conforme a necessidade especial de cada aluno.

As escolas regulares acabam realizando
falsas soluções quando se trata dos desafios à inclusão tanto na escola regular quanto no atendimento especializado, pois acabam distanciando e fragmentando tanto
a estrutura quanto a rotina e dificuldades
Nessa linha de pensamento, penso que
em materiais necessários para utilização. devemos discordar da definição de inclusão
que provoca a desconsideração das diferenPara tanto, que esta preparação acon- ças entre as crianças, obrigando-as, por meio
teça, é necessário que as autoridades res- de um currículo inflexível ou hegemônico,
ponsáveis pela implementação das políti- a comportarem-se e a aprenderem conforcas educacionais começam a executá-las me a maioria o faz. (BEYER, 2006, p. 278)
dentro das escolas regulares proporcionando o desafio de acolher as diferenças.
Mas, continuar buscando propostas de acessibilidade e garantia de direitos para que todas
Beyer (2006, p. 277), em sua pesquisa ana- as crianças possam ter como porta de entralisou o conceito de educação inclusiva com da uma escola que as aceite independente da
integração escolar e percebeu que, historica- sua deficiência e que procurem ajudar, mesmente passou por algumas mudanças as duas mo não sabendo tudo sobre o aluno, mas que
formas conceituais e que podemos compre- consiga dentro deste processo de inclusão
ender que dentro deste processo houve uma escolar desconstruir a definição de inclusão
evolução conceitual. Na educação inclusiva e que assim possa ressignificar as metodopercebe-se que é uma forma inflexível em que logias de ensino que integrem os alunos que
a criança com deficiência participe do aprendi- precisam se desenvolver para estarem aptos
zado que a maioria tem, tendo que se compor- a conseguirem ser independentes socialmentar em um ambiente em que não está adequa- te seja em qualquer momento de sua vida.
da. Enquanto na integração escolar já propõe
que crianças com deficiência em decorrência
de sua necessidade especial obtenham algumas adaptações pessoais para que tenham
o suporte necessário no ambiente escolar.
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O PAPEL DA ESCOLA E A INSERÇÃO
DA MÚSICA
Para Dessen e Polonia (2007 p.36) “A família e a escola emergem como duas instituições fundamentais para desencadear os
processos evolutivos das pessoas, atuando
como propulsoras ou inibidoras do seu crescimento físico, intelectual, emocional e social”. Nos elementos da tecnologia e no que
mudou para os estilos de aprendizagem para
tanto destacamos os fatores que compõem e
que influenciam a aprendizagem humana, o
físico, o cognitivo, o afetivo, o ambiente sociocultural. Atualmente, quando se trata da
perspectiva inclusiva na área educacional,
Os fatores aqui destacados são base para a geralmente, se mostra restrita à inserção de
aprendizagem e além deles é necessário tam- alunos com necessidades educacionais esbém considerar os componentes da ideia de peciais (NEE) em turmas regulares de ensino.
aprendizagem: o que o aluno necessita coQuando o processo de construção de conhecer e ser capaz de o estilo de aprender,
as preferências e as tendências individualiza- nhecimento de um professor não é eficaz, o
das, as atividades organizadas para aumen- aluno também acaba não produzindo o que
tar a competência das pessoas em aprender. não foi apresentado nas atividades ao seu
alcance para ser estimulado. Para que este
Podemos reconhecer que na escola tam- professor se desenvolva, ele necessita de
bém se dão aprendizagens de fatos e condu- subsídios que o torne capaz de acreditar em
tas sociais, aprendizagem verbal e conceitual seu potencial, que muitas vezes pode ser ree aprendizagem de procedimentos, ou seja, alizado em uma prática diferenciada afim de,
muitas e diversas formas de aprendizagem. A melhorar o desempenho de seus alunos, ou
consideração da aprendizagem escolar como através de alguma intervenção no Projeto
uma função do sujeito psicológico, exercida Político Pedagógico e nos compartilhamena partir das suas configurações subjetivas tos de suas experiências nas reuniões pedaque estruturam relações sociais no decor- gógicas. Este professor deve buscar novas
rer da vida e das características da situação alternativas, socializar o aluno com o mundo
social em que está inserido, apresenta mais em que vive, trazer novas propostas que desuma vez formas de compreender a aprendi- pertem interesse em outros professores, ser
zagem escolar que denotam sua complexi- criativo, interagir com os alunos, pais, sociedade e diversidade. “É nesse espaço físico, dade, organização escolar para que as ativipsicológico, social e cultural que os indivídu- dades se desenvolvam de forma integrada.
Para Poker (2007), a neutralidade das estraos processam o seu desenvolvimento global,
mediante as atividades programadas e rea- tégias da escola possibilita compreender que:
lizadas em sala de aula e fora dela”. (REGO,
2003 apud DESSEN; POLONIA, 2007 p.25).
A escola constitui um contexto diversificado de desenvolvimento e aprendizagem,
isto é, um local que reúne diversidade de
conhecimentos, atividades, regras e valores e que é permeado por conflitos, problemas e diferenças. Na instituição escolar são
produzidos diferentes tipos de aprendizagem escolar. No entanto é frequente encontrar a expressão aprendizagem escolar
sendo utilizada para caracterizar, de forma
global, a aprendizagem que se dá na escola, como se fosse tipo único ou homogêneo.
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A escola, como não se sente responsável
pelo problema, não revê seus princípios, e
nem suas práticas. Consequentemente, não
realiza avaliação diferenciada e, consequentemente, não planeja estratégias pedagógicas que viabilizem e respeitem o estilo e as
condições de aprendizagem do educando.

Neste contexto, podemos avaliar os aspectos cotidianos entre a inclusão e a aprendizagem no âmbito escolar sempre tendo como
auxílio de entrada para a inclusão os pais e
professores. Sabe-se que o desenvolvimento de um aluno engloba as relações com os
professores, os pais e funcionários e que se
não estiverem buscando alternativas em
prol do aprendizado, o aluno não irá se desenvolver. O ensinar e o aprender tornam-se
aquele conjunto que alavanca o processo de
compreensão e apropriação, de descoberta e de contextualização. Ao fazer-se corno
ponte, corno mediação, o ensino desconstitui-se corno transmissão externa do professor aos alunos. Assim, podemos trabalhar
de forma linear para uma inclusão sucessiva dentro das escolas regulares pautada no
conhecimento da metodologia adequada e
das leis e diretrizes que garantam a presença da pessoa com deficiência nas escolas.

Já o aluno, por sua vez, vem cheio de conhecimentos do seu ambiente social, que
nem sempre é igual ao que ele vivencia dentro da instituição. Em alguns casos, o aluno
não compreende não se sentindo estimulado
pelo seu professor. Os métodos de ensino são
tradicionais e engessados não possibilitando
outras experiências para os alunos e isso se
torna cansativo e desgastante para a compreensão. Outro aspecto a ser ressaltado é que, a
partir do paradigma da educação inclusiva, a
educação especial assume também o alunado
que apresenta Dificuldades de Aprendizagem,
além de atuar com os alunos com deficiência.
Para Ross (2006) é importante destacar no
desenvolvimento do aluno que:
A aprendizagem, como construção do conhecimento, pressupõe entendê-la tanto
como produto, quanto como processo. Assim, não importa apenas a quantidade de
conteúdo, mas a capacidade de pensar, interagir, aquilo que é capaz de fazer, para
interpretar, compreender. A qualidade do
conhecimento liga-se à possibilidade de continuar aprendendo. Assim, quando o aluno
aprende, não se pode levar em conta apenas o conteúdo do conhecimento, mas também como se organiza e atua para aprender.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em uma escola inclusiva, todos devem aprender juntos sempre que possível, independente
das dificuldades que uma criança possa ter, apesar de políticas e legislações vigentes, ainda
existe uma grande dificuldade de se trabalhar com alunos surdos nas escolas, por inúmeros fatores, como falta de intérprete e deficiência na formação continuada de professores.
Contudo, é possível afirmar que o ensino de música propiciará que as crianças, inclusive as que possuem surdez expressem seus sentimentos e que tenham um conhecimento significativo além do desenvolvimento de várias competências e habilidades, como a coordenação motora, noções de ritmo, melodia
entre outros elementos que enriquecem a aproximação entre o educador e o educando.
Outro grande fator de importância é que durante ao ensino musical, que seja permitido sempre que possível, a manipulação de instrumentos por parte do aluno surdo, para que este possa tocar e perceber a formação e vibração dos sons.
A ideia de que a música não faz parte da comunidade surda, é uma visão
equivocada,
e
os
professores
devem
estar
engajados
na
prática musical para surdos para quebrar barreiras entre a arte musical e os surdos.
Logo, outro ponto relevante a ser destacado é que a música não foi feita apenas para ser
ouvida, mas para ser sentida, pois desde cedo o surdo começa a perceber os sons que o rodeiam, portanto é preciso ressaltar que a música, com o seu ritmo, consegue envolver a todos, independente dos graus de surdez, desta forma, é possível interagir com o meio musical.
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A IMPORTÂNCIA DO DESENHO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O trabalho busca esclarecer e compreender o desenho que acompanha o

desenvolvimento dos pequenos como uma espécie de radiografia. Nele, vê-se como
se relacionam com a realidade e com os elementos de sua cultura e como traduzem essa
percepção graficamente. O desenho na Educação Infantil tem como forma de linguagem e
expressão da criança, passando por processos de maturação ao longo do desenvolvimento
das produções gráficas. A forma como a criança é desafiada e estimulada a se expressar nos
primeiros anos é fundamental para o seu desenvolvimento físico, cognitivo e emocional.
Portanto, a representação gráfica na forma de desenhos desafia e estimula a imaginação
e a inteligência da criança que pode ocorrer com os mais diferentes materiais disponíveis,
possibilitando aprendizagens diversificadas. Pode-se constatar que o uso do desenho, é um
excelente método de ensino que pode ser utilizado por professores, buscando analisar a
criança inserida nas relações escolares e no meio social em que vive. Portanto, por meio do
desenho a criança expressa todos os seus sentimentos, que muitas vezes não são ditos, mas
podem ser percebidos.

PALAVRAS-CHAVE: Desenho, Educação Infantil; Desenho Infantil
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INTRODUÇÃO
O trabalho prosposto tem a finalidade de compreendero papel do desenho infantil como parte do
desenvolvimento da criança. O desenho pode servir como uma linguagem da expressão dos sentimentos, os quais ela ainda não consegue exporpormeio da fala, ou mesmo pela linguagem escrita.

Este artigo investiga a importância do desenho na educação infantil como técnica pedagógica, sendo um conjunto das atividades humanas que desenvolvem a criação de
um mundo figurativo, que podem ser feitas de formas carregadas de uma linguagem elaborada, capaz de identificar alguns aspectos do desenvolvimento infantil, sendo assim instrumento de representação das concepções e percepções da criança no ambiente em que esta inserida, evidenciando a importância do desenho no processo educativo.

A pesquisa aborda a origem do desenho como forma de comunicação, expressão e representação. Portanto, o estudo objetivou-se analisar os aspectos relacionados ao desenho na Educação Infantil como forma de linguagem e expressão da criança, passando por processos de maturação ao longo do desenvolvimento das produções gráficas.

O desenho na educação infantil aprimora o olhar criativo, estimula a imaginação, desperta a
sensibilidade, amplia horizontes, a linguagem visual para o enriquecimento do olhar por meio
de leitura e interpretação de imagens do cotidiano, ampliando seu conhecimento acerca do
mundo e da vida, por meio da pintura ou do desenho no contexto em que foram produzidos.
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O DESENHO E O
DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Sendo assim, o desenho infantil é uma
forma de linguagem, ao desenhar ocorrem
muitos aprendizados. Desenhar é uma maneira de comunicar-se, portanto, mesmo
que os traços sejam entendidos apenas pela
criança, ela está expressando sua opinião.

O desenho como método pedagógico tem
uma importância no cotidiano infantil, colaborando com matérias denominadas fundamentais, não sendo apenas uma mera atividade
escolar ou um passa tempo. Quando a criança desenha, cria pontes entre o mundo real e
o imaginário, expressando suas concepções e
percepções do mundo no qual está inserida.
Além disso, o desenho permite à criança retratar em diferentes dimensões, suas experiências
pessoais em busca da sua própria identidade.

Segundo Greig (2004, p. 40) o desenho reflete a personalidade e sua evolução demonstra a maturação, “seu desenho é apenas uma
forma particular da emergência da linguagem,
um reflexo de seu crescimento psíquico”.

o que está fundamental em causa da educação artística são valores do meio ambiente, a
de vida. Por meio ambiente devemos entender os valores sensíveis do panorama da vida
dos objetos naturais e artificiais, sendo o conjunto dos estímulos sensoriais, formas, cores,
cheiros, sabores, movimentos e ruídos, através das quais o espaço se acha ocupado, diferenciado, determinado como espaço familiar
para quem o habita. ( PORCHE, 1987, p. 25).

O desenho exerce forte influência no processo de desenvolvimento emocional infantil,
pois as produções gráficas da criança podem
vir carregadas de diversos sentimentos, tais
como medo, angústia, insegurança e alegria. À
medida que o desenvolvimento infantil vai se
processando, a criança tende a modificar suas
reações emocionais com o convívio social,
aonde a criança vai aprendendo a controlar
melhor suas emoções. Na idade pré-escolar, o
choro, os gritos ou movimentos violentos que
fazem parte do contexto sócio-cultural ou
uma forma de libertar suas emoções, são substituídos por outra forma de expressão desses
sentimentos que a criança expressará concretamente no ambiente que a cerca, sendo o
desenho uma delas, que vão além de registros
gráficos, e podem até identificar uma infância
atropelada pelos problemas sociais. A linguagem escrita caminha paralelamente, recriando significações, vivemos em contato com
grandes imagens, como as revistas nas bancas, fachadas das lojas e muitas outras coisas.

De acordo com (EISNER, 1999), a arte é entendida como um terreno permissivo ante um
currículo repleto de números e de palavras.
É a arte que encoraja a criança a colocar sua
visão pessoal e sua assinatura em seus trabalhos. As escolas são dominadas por tarefas
curriculares voltadas ao professor e que, frequentemente, oferecem apenas uma solução
para os problemas, uma resposta certa para as
perguntas. A arte não pode tornar-se algo sem
vida, mecânico, como tem ocorrido com o que
ensinamos em todos os níveis da educação.
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Segundo Desdyk (1994, p. 51), as cores forOs estágios de evolução do desemam um belo colorido que a todo instante, nho segundo Lowenfeld (1977) debombardeiam o pensamento, criando novas nomina à primeira como Estágio da
imagens.
Garatuja, fase dos rabiscos, bolinhas desordenados a criança não controla os movimentos acontece por volta de dois anos de idade.
O desenho é a manifestação de uma necessidade vital da criança: agir sobre o mundo
que a cerca, intercambir, comunicar. A criança
A segunda, Pré-Esquema tem início por
projeta no seu desenho o seu esquema corpo- volta dos quatro anos de idade até aproral, deseja ver a sua própria imagem refletida ximadamente sete anos, a criança comeno espelho do papel. (DERDYK, 1994, p. 51). ça a representar figuras humanas, sóis,
círculos, os desenhos são justapostos
no papel, cada desenho é um desenho a
		
criança não estabelece tema nem espaço.

O DESENHO E O
DESENVOLVIMENTO DAS
CRIANÇAS

O Estágio Esquemático inicia-se por
volta dos sete anos aproximadamenO rabiscos ganham complexidade confor- te, a criança passa a coordenar os deseme os estágios de desenvolvimento gráfi- nhos no papel (dividem céu e terra e coloco. Segundo Lowenfeld (1977, p. 51), afirma cam desenhos que se relacionam entre si).
que: “[...] através da compreensão da forma, como o jovem desenha, e dos métodos
que usa para retratar seu meio, podemos
penetrar em seu comportamento e desenA criança busca ser realista na intenvolver a apreciação dos vários complexos ção, ou seja, desenha aquilo que vê. Para
modos como ele cresce e se desenvolve”. isso, usa transparências e plano deitado.

Sobre os estágios de desenvolvimento
gráfico, o autor revela ser difícil perceber
em que etapa termina e na qual a outra começa, pois o desenvolvimento é contínuo.
As diferenças individuais entre as crianças
devem ser levadas em consideração, pois
nem todas passam de uma fase para outra
fase da mesma forma e na mesma época.
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A capacidade de realizar desenhos figurativos aumenta muito.
[...] é neste período que aparece uma interessante característica dos desenhos infantis: a
criança dispõe os objetos que está retratando
numa linha reta, em toda a largura da margem
inferior da folha de papel. Assim, por exemplo, a casa é seguida de uma árvore, à qual se
segue uma flor que fica ao lado da pessoa que
poderá ficar antes de um cão, que é a figura
final do desenho. (LOWENFELD, 1977, p. 55).
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O Estágio do Realismo faz um caminho
A CONTRIBUIÇÃO DO DESENHO NA
dos nove aos doze anos, aproximadamente a
EDUCAÇÃO INFANTIL
criança passa a ser realista, ou seja, desenha
aquilo que vê com grande preocupação em
acertar, em fazer o mais possível parecido com
O desenho infantil é uma atividade envola realidade. Por isso, busca modelos para co- vente com diversas possibilidades de explorapiar ou para de desenhar. Usa sobreposições. ção. Possui um papel importante no desenvolvimento cognitivo, afetivo e na aprendizagem,
expressando os sentimentos da criança, seu
caráter através do desenho pode conhecer
O desenho infantil demonstra a percep- seus pensamentos descobertas e anseios.
ção do universo da criança, apresenta-se Estabelece um vinculo com a função pedacom a finalidade de identificar e fazer um gógica quando a criança vivencia situações
diagnóstico, para isso é necessário conhe- em que há aprendizagem, quando se busca
cer sobre as fases evolutivas do desenho. uma forma prazerosa de desenvolver a coordenação motora, a atenção e a capacidade
de concentração favorecendo a autonomia
de pensamento e de escolha das atividades.
Desenhar é uma forma de a criança lidar com a realidade que a cerca, representando situações que lhe interessam.
Desenho e escrita são manifestações posteriores da função semiótica. No entanto
diferem por um lado, o desenho mantém
Mais cedo ou mais tarde, todos os pe- uma relação de semelhança com os obquenos se interessam em registrar no papel jetos ou acontecimentos aos quais se realgo que seja reconhecido pelos outros. No fere à escrita. (FERREIRO, 1991, p. 64).
começo, é comum observar o que se convencionou chamar de boneco girino, uma
primeira figura humana constituída por um
círculo de onde sai um traço representando
O desenho possui a intenção de comuo tronco, dois riscos para os braços e ou- nicar uma idéia, uma imagem, um signo,
tros dois para as pernas. Depois, essa figura por meio de determinados suportes: papel,
incorpora cada vez mais detalhes, confor- cartolina, lousa, muro, chão, areia, madeime a criança refine seu esquema corporal ra, pano, etc, podendo, para tanto, serem
e ganhe repertório imagético ao ver dese- utilizados vários instrumentos para regisnhos de sua cultura e dos próprios colegas. tro, tais como: lápis, cera, carvão, giz, pincel, pastel, caneta hidrográfica, bico-de-pena, vareta, pontas de todas as espécies.
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Quando a criança desenha, começa a dar
nomes ao que desenhou, entendendo os rabiscos que produziu, mesmo que não seja
parecido com a realidade. O importante é a
representação da criação do desenho realizado. Esse é o processo de linguagem que a
criança por meio do desenho cria suas concepções. O desenho tem sido empregado
pela maioria dos educadores como forma de
identificar possíveis problemas existentes
nas crianças que não são visíveis na maioria das vezes, esse está sendo um novo valor, pois se torna um meio de expressão da
vida mental pelo desenho, a criança revela
seu íntimo sendo uma forma de se expressar. Todavia, aquilo que é dito enquanto se
produz contribui para a educação do olhar
adulto que ao avaliar informações, pesquisará e tentará encontrar possíveis soluções.

O desenho e a oralidade são compreendidos como reveladores de olhares e concepções dos pequenos e pequenas sobre seu
contexto social, histórico e cultural, pensados, vividos, desejados. Saliento que tal
perspectiva tomou o cuidado de não “engessar” a produção infantil, enquadrando-a
em determinados padrões, tendo a opção de
utilizar as falas de seus produtores no momento da produção. (FARIA, 2002, p. 71).

Segundo Derdyk (2004, p.19), a criança
enquanto desenha, canta, dança, conta histórias, teatraliza, imagina, ou até silencia...
O ato de desenhar impulsiona outras manifestações, que acontecem juntas, possibilitando uma grande caminhada por um quintal imaginário. As crianças têm suas próprias
impressões, ideias e interpretações sobre
a produção de arte e o fazer artístico. Tais
construções são elaboradas a partir de suas
100

experiências ao longo da vida, que envolvem a relação com a produção de arte, como
o mundo dos objetos e com seu próprio fazer. As crianças exploram, sentem, agem, refletem e elaboram sentidos de suas experiências. A partir daí constroem significações
sobre como se faz, o que é, para que serve
e sobre outros conhecimentos a respeito da
arte. Desenhar constitui para a criança, uma
atividade imaginária integradora, que coloca
em jogo as inter-relações do ver, do pensar,
do fazer, e dá unidade aos domínios perceptivos, cognitivos, afetivo e motor. A criança
desenha, entre outras tantas coisas, para se
divertir. Um jogo que não exige companheiros onde a criança é dona de suas próprias
regras. Nesse jogo solitário, ela vai aprender a
estar só, aprender a só ser. O desenho é o palco de suas encenações, a construção de seu
universo particular (DERDYK, 2004, p.50).

As Artes Visuais na Educação Infantil requerem profunda atenção no que se refere
ao respeito das peculiaridades e esquemas
de conhecimento próprios a cada faixa etária e nível de desenvolvimento. Isso significa
que o pensamento, a sensibilidade, a imaginação, a percepção, a intuição e a cognição
da criança devem ser desenvolvidos de forma integrada, visando o desenvolvimento de
sua capacidade criativa. Para organização da
prática em torno da aprendizagem em arte,
o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil traz objetivos que visam garantir oportunidades para que as crianças sejam capazes: 1. na faixa de zero a três anos
de ampliar o conhecimento de mundo que
possuem, manipulando diferentes objetos
e materiais, explorando suas características,
propriedades e possibilidades de manuseio e
entrando em contato com formas diversas de
expressão artística; de utilizar diversos materiais gráficos e plásticos sobre diferentes su-
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perfícies para ampliar suas possibilidades de
expressão e comunicação; 2. na faixa de quatro a seis anos interessar-se pelas próprias
produções, pelas de outras crianças e pelas
diversas obras artísticas (regionais, nacionais
ou internacionais) com quais entrem em contato, ampliando seu conhecimento do mundo
e da cultura; produzir trabalhos de arte, utilizando a linguagem do desenho, da pintura, da
modelagem, da colagem, da construção, desenvolvendo o gosto, o cuidado e o respeito
pelo processo de produção e criação. Os conteúdos estão organizados em dois blocos. O
primeiro bloco se refere ao fazer artístico e o
segundo trata da apreciação em Artes Visuais.

A escola funciona como um canal que
operacionaliza, dentro da sociedade, a passagem de conteúdos que representam e
participam de uma visão cultural, regional
e universal do patrimônio humano de conhecimento. As estratégias utilizadas podem estabelecer uma relação de poder,
principalmente quando as cartas do jogo
já estão marcadas. (DERDYK, 2004, p.12).

Foram mencionadas estas citações no início
para que a discussão começasse pela questão
da importância da escola na vida do aluno. Sabemos que anos atrás o quintal e a rua eram
espaços que as crianças ocupavam nos períodos que não estavam na escola. Para as crianA escola precisa, hoje, da escola maternal ças esse espaço era de aprendizado social.
porque perdeu seu quintal. Perdeu o seu espaço de criação, onde podia expressar o jogo simbólico próprio ao seu estágio de pensamento
a às necessidades afetivas da sua idade. Precisa também da escola porque não tem irmãos
As famílias eram numerosas, permitindo o
e primos que possam ser seus companheiros convívio entre crianças devárias idades: primos,
naturais nestes jogos. (MOREIRA, 1987, p.64). irmãos e vizinhos, e que constituíam o primeiro grupo social da criança. A escola ficava apenas com o papel de alfabetizar e depois introduzir a criança nas diferentes áreas de ensino.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O propósito desse trabalho foi mostrar as contribuições do desenho para o desenvolvimento infantil e analisar a prática pedagógica com a utilização do desenho na Educação Infantil.

Ao longo desse estudo, foi possível compreender o valor do desenho para o desenvolvimento infantil. A sua aplicação é constante nas escolas de Educação Infantil e vimos que a sua execução traz para a criança a ampliação da sua capacidade criadora, desenvolvendo a imaginação, bem como atuando de forma significativa para a
organização de pensamentos e sentimentos, além de impactar positivamente sobre
os aspectos emocionais, motores, intelectuais, físicos, perceptuais, sociais e estéticos.

O desenho realmente tem seu valor no processo de construção e desenvolvimento de uma criança, o desenho está inserido no contexto educacional, e devemos utilizar procedimentos e métodos pedagógicos específicos, progressivos, reais, apropriados à nossa necessidade. A responsabilidade do educador, é trazer algo
significativo, interessante, motivador, envolvente e duradouro, convenientemente adequado à cada faixa etária e por outro lado, que seja adaptável às necessidades do educando.

O objetivo deste trabalho é fazer uma reflexão conscientizadora, no sentido de proporcionar
novas idéias para um estudo mais reflexivo para aqueles que almejam de fato considerarseus alunos
dentro de suas etapas, sem prejudicar a criatividade e sem impor uma grade curricular diferente
da realidade das crianças. Cabe, portanto, à escola valorizar os momentos de criatividade que as
crianças se expressam por meio de desenhos, que manifesta seu conhecimento e aprendizagem.
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A IMPORTÂNCIA DA LEITURA
RESUMO: A aprendizagem da leitura é muito importante e por isso para se obter sucesso em

seu aprendizado o aluno precisa primeiramente querer aprender a ler. Esta disposição pode
ser refletida nas formas de expectativas, interesses, motivação, compreensão e participação
do aluno. Para se desenvolver a leitura é preciso que o aluno tenha a possibilidade de chegar à
capacidade de aprender a ler, considerando que pode aprender lendo. Isso pode ser discutidos,
uma vez que têm dificultado a participação de muitos alunos nas atividades escolares, no
convívio social dentro e fora da escola, impedindo que muitos possam “assumir a palavra”.
Com isso pretendemos debater o papel da escola em relação ao preconceito linguístico, que
muitas vezes levamos ao desprestígio da oralidade e impede que a leitura seja acessível ao
aluno. Enfocaremos como a escola deve trabalhar com as variedades linguísticas e ajudar o
desenvolvimento da leitura.

Palavras Chaves: Sucesso, Aprendizagem, Leitura.
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INTRODUÇÃO
A alfabetização não pode ser reduzida a uma tecnologia ou técnica de leitura e de escrita. Ser
uma pessoa letrada não significa ser alfabetizada. O termo alfabetização não perdeu sua força
significativa diante da emergência dos novos usos da língua escrita, como argumentam alguns. O
termo letramento tem sido utilizado atualmente por alguns estudiosos para designar o processo
de desenvolvimento das habilidades da leitura e da escrita nas práticas profissionais e sociais.
A escola precisa desenvolver competência linguística. Na verdade, quis dizer até aqui o
seguinte: a escola precisa devolver à criança a competência lingüística e metalingüística, a
fim de desenvolver a capacidade do educando de ler para aprender, de escrever para aprender, de aprender a aprender. Revelar que a língua é histórica, que seu alfabeto tem origem
grega, tem influência hebraica, tem marcas dos signos egípcios, por exemplo, é de extrema importância para o conhecimento das letras para decodificação, primeira etapa da leitura proficiente. A história das letras do alfabeto devem fundamentar o ensino na fase Infantil, e Fundamental. Desta forma, tão logo responsáveis ou mestres notarão o modo que
a criança escreve. E também que alguns erros podem advir de lateralidade. LEITE (1997).
Referimo-nos a uma pedagogia de ensinar coisas simples. Ensinar bem é ensinar com
simplicidade, com objetividade. Contudo, a Linguística, se dá pela explicação e descrição claras dos fenômenos da linguagem. Cite-se como exemplo o, “p “e “b”, uma vez
que são parecidos, porém, a grafia de um desce(p), e de outro, sobe(b). Subir e descer.
Descer e subir. Espaço. Lateralidade. Fácil para os adultos. Difícil para as crianças.è uma
letra que se parece com outra, mas, na escrita produz som distinto. Os professores estudaram os fatos da língua. Aos nove anos de idade é possível que o educando não assimile tais informações linguísticas de forma eficiente. Ás vezes pode haver uma deficiência de percepção espacial, de lateralidade. Pode ser, pois, uma deficiência cognitiva.
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O APRENDIZADO DA EXPRESSÃO
ORAL NA ESCOLA
Ensinar a falar é tão importante quanto
ensinar a ler e escrever. Ao entrar na escola, os alunos já sabem se expressar oralmente na língua materna e podem se comunicar
sem grandes dificuldades nas diferentes situações do dia-a-dia. Porém é comum acreditar que desenvolvimento da capacidade
de expressão oral seja atribuição da família. Afinal as primeiras palavras são ditas em
casa, diferente das primeiras letras, que são
tratadas na sua maioria de vezes na escola.

tação espontânea e freqüente dos alunos em
qualquer disciplina. As atividades vão de situações simples, como sua disposição para ouvir e
permitir que crianças e jovens exponham suas
idéias. Depois é preciso criar ações didáticas
que possibilitem experiências significativas
da comunicação pela fala.( KLEIMAN, 1997)

Crianças e jovens precisam aprender a falar em público e a defender idéias e direitos.
Essas habilidades não podem ficar de fora
do ensino da língua. Ensinar a falar é tão imPara desenvolver a oralidade sem cor- portante quanto ensinar a ler e escrever.
rigir a fala do aluno, é importante conheAo ingressar na escola, os alunos já sabem se
cer as diferenças culturais presentes na
língua. Para que o aluno seja capaz de fa- expressar oralmente na língua materna e pozer de fazer um comunicado para os cole- dem se comunicar sem grandes dificuldades
gas da classe é preciso que ele esteja desi- nas diferentes situações do dia-a-dia. Mesmo
nibido e que tenha o discurso preparado. os alunos pequenos devem saber que procurar um emprego, defender direitos e opiniões
Com isso a educação necessita de pro- em público, realizar entrevistas, debates e
fissionais que façam coisas porque sabem seminários são ações que exigem uma conscomo se faz, mas que também tenha vonta- trução gramatical diferente. Por isso, um bom
de de ensinar o aluno a superar problemas currículo escolar promove o acesso a usos de
por si mesmo. O trágico da situação atual linguagem mais apurados e convencionais.
é que muitos educadores e muitas escolas
Mas é comum acreditar que o dequerem fazer isso, mas continuam pensando com critérios do século passado, impe- senvolvimento da capacidade de exdindo as mudanças. As escolas agem como pressão oral seja atribuição da família.
se não existissem os meios de comunicação.
Afinal, as primeiras palavras são ditas em
É muito fácil dizer que cada um precisa casa, diferente das primeiras letras que são
construir sua aprendizagem, porque mui- traçadas, na maioria das vezes, na escotos estudos mostram isso. Mas, para ter la. É necessário valorizar a fala, caso conuma abordagem construtivista, é neces- trário reclamações sobre a incapacidade
sário colocar a disposição dos estudan- dos jovens de se comunicar, sobre o abuso
tes estímulos de diversos tipos, tempos de gírias e a falta de vocabulário será cada
diferentes, oportunidades de pesquisar. vez mais comum, afirma Maria José Nóbrega, consultora de Língua Portuguesa.
Os trabalhos de expressão oral são vistos
com maior importância que leituras de textos
em voz alta. Eles incluem o incentivo à manifes
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Desenvolver a oralidade não significa corriALTERNATIVAS DE TRABALHO COM
gir a fala dos alunos, reconheça as diferenças
A LEITURA
culturais presentes na língua. Para um aluno
ser capaz de fazer um comunicado para os
Fazem-se necessário esclarecer que a cricolegas de classe é preciso que esteja desi- se da leitura retrata a crise da escola, da
nibido e que tenha o discurso preparado. sociedade econômica, crises estas que contêm a formação dos alunos. Diante desse
Trabalhos de expressão oral são muito quadro, cabe-nos, como educadores, primais que leitura de textos em voz alta. Eles meiramente sabermos respeitar os alunos,
incluem o incentivo à manifestação espon- reconhecendo, inicialmente, o fato de este
tânea e freqüente dos alunos em qualquer ter uma história a contar. Resta-nos deixar
disciplina. As atividades partem de situa- sua história fluir, fazendo com que ele seja
ções simples, como a sua disposição para capaz de interagir com outras linguagens.
ouvir e permitir que crianças e jovens exponham suas idéias. Depois é preciso criar
Considerando tais idéias, foram realizadas
ações didáticas que possibilitem experiên- experiências que levaram a descobrir novas
cias significativas da comunicação pela fala. possibilidades de trabalho com a criação de
textos, incluindo o poético. No intuito de enO grande objetivo da linguagem é a inte- tender o processo que leva o aluno a escrever
ração. A comunicação com o outro, dentro e partindo desse pressuposto de que toda pesde um espaço social, que organiza e ordena soa alfabetizada, sem disfunções psicológicas
de forma articulada os dados das experiên- e disposta a aprender, pode vir a redigir bem
cias comuns aos membros de determinadas desenvolvemos várias experiências, permitincomunidades lingüísticas. Nas práticas so- do uma reflexão acerca do que valorizarem
ciais, o homem cria a linguagem verbal, a fala. nas produções dos alunos. Este então passou a considerar os erros de forma diferente
A linguagem verbal é um dos meios que o e a classificá-los também de formas diferenhomem possui para representar, organizar e tes: terminologia, concordância, pontuação.
transmitir de forma específica o pensamento.
A partir desse trabalho é que se conseguiu
A comunicação deve ser entendida como fazer com que o aluno entendesse que existe
um processo de construção de significados um leitor do seu texto e que a escrita deve preem que o sujeito interage socialmente. No pa- encher a distância entre a pessoa que escreve
recer do CNE, destaca-se a questão da forma- e a pessoa que lê o trabalho, exigindo assim
ção ética, estética e política na linguagem vista do aluno cuidados de organização na escrita.
como formadora de valores sociais e culturais.
Estas observações privilegiam um ensino mais flexível, ao mesmo tempo em que
existe uma proposta que dirige e organiza, abrindo ao aluno possibilidades de escolha e criação, indagação e reformulação.
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Em 1977, foram desenvolvidas, em escolas
públicas certas experiências com a linguagem, mudando a sua relação com os alunos,
por via de texto, e no esforço de teorizar a
prática pedagógica juntamente com outros
colegas. Vários encontros de professores realizados, a partir de 1979, pela Associação
de Professores de Língua Portuguesa permitiram a formação de diversos grupos de trabalho no intuito de refletirem sobre a prática
que desenvolviam em suas escolas, reformulando, assim, propostas que fugissem a
certas concepções padronizadas, costumeiramente fornecidas pelos livros didáticos.
A partir então, do trabalho desenvolvido por
estes grupos é que nasceu o projeto de “Formação do Educador em Serviço”, cujo público
de referência era composto por professores,
basicamente, do ensino fundamental de escolas carentes. Diante disso, fez-se possível:
Colocar em prática um trabalho que atingiu grande contingente de alunos da rede
oficial de ensino; Conhecer mais fundo a
realidade de professores e alunos da periferia, permitindo o amadurecimento de
uma proposta, visando à sensibilização para
a leitura e produção de textos e superação de modelos didáticos ultrapassados;

Como desenvolvimento deste projeto, o
grupo de Formação Permanente encaminhou um projeto Integrado de Pesquisa que
se prolongou de 1992 a 1998 que tinha por
finalidade o estudo da circulação dos textos na escola de ensino médio e fundamental, cujos resultados vêm sendo publicados
pela Coleção Ensinar e Aprender Textos.

AS FINALIDADES FUNDAMENTAIS
DA LEITURA
O enfoque da Psicolinguística, ramo concorrente da Psicologia Cognitiva e da Lingüística
Aplicada, julgam a capacidade de ler é tarefa
árdua, compreendendo nela diversos processos e níveis cognitivo-linguísticos, os quais
começam com a captura visual e seu fim se dá
na decodificação do mesmo e sua compreensão. Cito, desta forma, meios básicos, e elevados da capacidade leitora. (ABAURRE, 1985)
Os primeiros denominados de nível inferior. Tendo por fim reconhecer e compreender as palavras.

Nas primeiras etapas da aprendizagem
da leitura, se faz mister o processo básico.Tendo em vista evitar deficiências, sobretudo até a quarta série, pois se houver
neste caminho alguma dificuldade neste
Aprofundar a leitura de textos literários sentido, será comprometedor nos procese não-literários, especialmente levantando sos superiores de compreensão leitora.
estudos críticos da literatura infantil, assim
Processos perceptivos e processos lexicais
como trabalhos relacionados ao ensino da língua e literatura; Experimentar propostas com ocorrem por meio deda decodificação. Os proprodução e leitura de texto, tanto as já exis- cessos perceptivos referem-se à percepção vitentes quanto as procuradas levar o termo. sual. Esta disponibiliza a compreensão acerca
de coisas, lugares e eventos do mundo visível.
Logo, esse entendimento está atrelada a idéia
de memorização de longo prazo e a cognição.
É por meio de dessa consciência que
vai se construindo um leitor, especialmente por meio de sua percepção visual.
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Aprendemos a ler com o poder do olhar. Ao
nos engajarmos na leitura, fixamos, inicialmente, nossa olhada nos símbolos impressos, isto é, nas palavras e nas menores unidades contrastivas num sistema de escrita.
Ademais precisamos ler o que vem implícito
nas linhas, ou seja, as entrelinhas. O que não
está explícito no texto.( BORDINI, 1993).

A FALTA DA LEITURA NA VIDA DOS
ALUNOS

Esses obstáculos são de todos- todas as
classes sociais, europeus ou latinos, que estão nos bancos escolares. A escola ainda não
responde, eficazmente, ao desafio de lidar
com os especiais, sobretudo com os disléxicos. Muitas famílias relatam as dificuldades de linguagem de seus filhos. Crianças
dentre oito, ou nove anos que têm leitura
e escrita ou ortografia defeituosas. Nesta
fase adquirem e desenvolvem a linguagem.

Os motivos para tais deficiências são vários,
Um aluno que fracassa no campo da mas é que a escola produz leitores ruins a
leitura, também o fará na Matemática, ou na todo tempo.
resolução de exercícios de ordem gramatical.
E pior, ele não apreciará a beleza de ler um
A escola, a rigor, não se deu conta que enMachado de Assis, Camões, entre outros. O sinar bem é favorecer a memória de longo
fracasso dele o impulsiona a marginalidade. prazo das crianças para que, na última etapa
Uma última palavra: Aquele que não lê ao da educação básica, se saiam bem no mose desenvolverá bem, comprometendo sua mento de ler um livro ou de escrever um texpersonalidade. Este educando que não lê, to para concurso ou vestibular. Geralmente,
usualmente é melancólico, agressivo e an- os educandos com problemas de lectoescrigustiado, potencialmente um delinqüente. ta trocam fonemas simétricos: t/d, f/v, b/p
principalmente. Como não há um posicionaPara FOUCAMBERT (1998) Ler é supe- mento da escola, a família procura psicoperação da desigualdade social. Ler é ir muito dagogos na busca de superação do problema.
além dos vocábulos. Ler é compreender, interpretar, descobrir, criar e sobretudo desQuase sempre, com a ajuda desses profisfrutar do reino do conhecimento.Mas, a fa- sionais os problemas mencionados são mitimília é de todo importante para isto ocorrer. gados, mas não significa a superação definiUltimamente, os pais relatam que as escolas, tiva dos distúrbios. Na verdade, esses déficits
públicas ou privadas, populares e burgue- deveriam ser resolvidos na escola com a ajuda
sas, não têm dado uma resposta adequa- de todo um time. O professor, principal agenda e, em tempo hábil, às crianças que com te do processo reeducador, deveria ser, o
problemas na leitura e também na escrita. melhor capacitado em relação a lectoescrita.
Quando não se tem um bom trabalho
na escola, trocas de letras simétricas, por
exemplo, tendem a persistir por toda vida
escolar. Em alguns casos, claro, com menos
freqüência. Mas, em outros, para sempre.
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É preciso reeducar e formar a consciência
fonológica dos sons da fala. Ensinar bem as
vogais e as consoantes da língua materna.
É esta consciência fonológica ou lingüística que fará com o uso das letras simétricas
(p, b, p, q), o aluno analisa meticulosamente o processo da escrita alfabética. Outro
agravante pela falta de consciência fonológica está na escrita formal, os alunos, “saltarem” grafemas, por exemplo: coisa, ela escreve coia/ glóbulo/gobulo. Com soluções.
Mais uma vez, vale lembrar aos pais que
estejam atentos a seus filhos. Na idade de
oito ou nove anos, findo primeiro ciclo educacional, defeitos de leitura e escrita devem
ser observados com atenção.Nem sempre,
porém, troca de fonemas, poderá ser problemas neurolinguísticos, ou de foro linguístico. Sabemos que muitas deficiências estão enraizadas na própria pedagogia. Pois,
apesar de todo mérito da profissão de educador, a maioria deles têm formação precária. Claro, a má instrução é involuntária.

A MOTIVAÇÃO AO HÁBITO DA
LEITURA
A melhor maneira de propiciar aos alunos
uma facilidade da leitura seria o de criar mini-bibliotecas em cada sala de aula para
melhorar o acesso aos livros, que estarão
mais próximos de suas atividades. Organizar sessões de leitura livre, no qual cada
aluno explica o que leu para o resto da sala.
Desta forma aprende-se com a experiência do outro e muitas vezes o aluno se
sente motivado a ler um livro a partir da
descrição do colega. Dando um status próprio à atividade de leitura no planejamento escolar, se possível reservando uma
aula por semana para a prática de leitura.
Permitir que os alunos selecionassem
suas leituras, é uma maneira de incentivar o gosto pessoal na escolha de um livro,
um gesto que ele repetirá futuramente,
quando tornar-se um consumidor de livros.

Todavia, traz conseqüências sérias para a
Valorizando a leitura de revistas e jornais,
aprendizagem da leitura. Como exemplo po- o aluno entrará em contato com diversos redemos citar uma instituição de ensino que gistros de escrita aceitos socialmente além
adota o sistema de ensino de cinco vogais. de acumular informações sobre o bairro, a
cidade, o país e o mundo. Mas é importanEste é precário para fundamentar bons lei- te que a leitura de jornais tenha periodicitores. Decorrente desse sistema propicia-se dade, não adianta fazer essa atividade uma
uma dislexia pedagógica. Vogais são os sons vez por mês, pois os alunos não compreda fala. Vogais não são letras. Vogais são fo- enderão o contexto dos dias anteriores.
nemas, isto é, unidades sonoras distintivas
da palavra. Vogais têm a ver com a leitura.
O mais importante, neste momento, é que eles
A escrita tem referência à fala, Porém, não desenvolvam o hábito pela leitura. O gosto por
se fala como se escreve. Pode haver ainda, ela virá com o tempo. Mas questionamos ainda:
nos casos persistente de troca na fala, uma
motivação denominada fonológica. Uma inA atual prática do ensino está a faformação lingüística ou meta fonológica no vor ou contra a democratização escolar?
processo de formação escolar faz diferença na habilidade lectoescritora da criança.
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A seqüência que define essa democratização do ensino é permanência do educando na
escola e a conseqüente terminalidade escolar, no qual o aluno que teve acesso à escola
deve ter a possibilidade de permanecer nela
até o nível da terminalidade significativa, tanto do ponto de vista individual quanto social.

O diálogo é a confirmação conjunta do professor e dos alunos no ato comum de conhecer e reconhecer o objeto de estudo. Então ao
invés de transferir o conhecimento estaticamente, como se fosse posse fixa do professor o
diálogo requer uma aproximação dinâmica na
direção do objetivo.( FOUCAMBERT, 1998).

A educação é por natureza o lugar da construção de uma arquitetura de valores de
um projeto harmonizador de motivações e
interesses individuais e coletivos. Essa democratização implica em primeiro ligar o
acesso à educação escolar, significando na
sociedade moderna e civilização urbana a
garantia do atendimento às necessidades
de escolarização de todo cidadão, pois desde os atos mais simples à participação dos
bens culturais, da vida econômica à profissional há necessidade da escolarização.

A mesma preocupação que motivou-nos a
optar pelo tema de nossa monografia, levou-nos a pesquisar outras maneiras e formas
de ensinar, pautada em uma prática pedagógica mais atual, que acompanha a evolução
social. Então precisamos mudar essa concepção para que esse quadro se reverta em
benefícios mútuos que, conseqüentemente beneficiaria a sociedade como um todo.
Nosso maior desafio é contribuir para
transformar a educação nas escolas, objetivando o real processo do aluno, auxiliando-o na compreensão de suas dificuldades em relação à realização de
tarefas, dificuldades essas que os levam a
demonstrar lacunas em sua aprendizagem.

O erro construtivo significa considerar que
o conhecimento produzido pelo educando num dado momento de sua experiência
de vida é um conhecimento em processo
de superação. A criança e o jovem aprimoram sua forma de pensar o mundo à medida
Acreditamos assim estar contribuinque se depara com novas situações, novos do para que os colegas educadores busdesafios e formulam e reformulam suas hi- quem o grande desafio de aprender a
póteses. Dentro do processo ensino apren- aprender para poderem ensinar bem.
dizagem, quando avaliamos, exercemos
um ato político, pois devemos ter em mente que estamos formando cidadão críticos.
É o professor que reflete sobre a produção
de conhecimento do aluno, promovendo o
movimento, favorecendo a iniciativa e a curiosidade no perguntar e no responder e construindo novos saberes, junto com os alunos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ato de ler é um processo abrangente e
complexo. É um processo de compreensão,
de intelecção de mundo que envolve uma
característica essencial e singular ao homem. A sua capacidade simbólica e de interação com o outro pela mediação da palavra.
Nesse sentido, a recepção de um texto
nunca poderá ser entendida como um ato
passivo, pois quem escreve o que faz pressupondo o outro, o leitor, quer seja ele empírico, real ou virtual. Se um texto é marcado
por sua incompletude e só se completa no ato
da leitura; se o leitor é aquele que vai fazer
funcionar o texto, na medida em que o opera por meio da leitura, o ato de ler não pode
se caracterizar como uma atividade passiva.

tituído no próprio texto, capaz de reconstruir o
universo representado a partir das indicações,
pistas gramaticais, que lhe são fornecidas. É o
movimento da leitura, o trabalho de elaboração de sentidos que dá concretude ao texto.
Em graus diferentes de complexidade, um
texto é sempre lacunar, reticente. Esse trabalho de recriação, entretanto, se faz dentro de determinados limites, sendo batizados por uma série de elementos, como:

Existência de uma base textual que supõe
um sistema lingüístico de domínio comum ao
do locutor; Necessidade de conhecimentos
relevantes partilhados com os que o texto trabalha; Pressuposição de que uma coerência
temática preside a construção do texto; NeAo contrário, para essa concepção de lei- cessidade da presença mínima o suficiente de
tura o leitor é um elemento ativo no proces- contextos situacionais de tempo e de espaço.
so. Um texto bem formado traz em seu bojo,
desde um momento inicial de sua concepção
e produção, uma preocupação com o seu
destinatário. Então, podemos afirmar que o
leitor se institui no texto em duas instâncias:
No nível pragmático o texto enquanto
objeto veiculação de uma mensagem está
atento em relação ao seu destinatário, moALZIRA DA SILVA
bilizando estratégias que tornem possíveis e
facilitem a comunicação. Nessa perspectiva,
Graduação em Ciências pela Faculo outro na figura do destinatário, se instala
no próprio movimento de produção de tex- dade UNIABC (11/10/2006); Profesto na medida em que o autor orienta sua fala sor de Ensino Fundamental II - Ciêntendo em vista o público alvo selecionado. cias - na EMEF Maria Lisboa da Silva.
Cabe ao leitor mobilizar seu universo de conhecimento para dar sentido, resgatar essa
interdiscursividade, a fonte enunciativa desses outros recursos que atravessa o texto;
No nível lingüístico semântico, o texto é uma
potencialidade significativa, que se atualiza no
ato da leitura, levado o efeito por um leitor ins
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PROFESSOR ALFABETIZADOR A FORMAÇÃO DOCENTE COMO PREMISSA
PARA O SUCESSO ESCOLAR
RESUMO: Acerca das discussões sobre as dificuldades nas turmas de alfabetização, surge

a necessidade de repensar nas políticas formativas para os professores desse ciclo, tanto na
formação inicial, mas principalmente na formação continuada, que percorre a vida acadêmica
do professor. Além disso, há a necessidade de recuperar a essência da identidade docente,
não só diante da sociedade, como para o próprio docente que precisa reencontrar o seu
papel enquanto formador libertador. Pensando nessa premissa, as formações devem prever
espaços reflexivos, onde o docente possa produzir teoria, atrelada a sua prática, aproximando
o conhecimento acadêmico da prática docente. Nessa perspectiva surge o PNAIC, que possui
uma concepção que fortalece a formação docente, mas que está se perdendo diante da
crise econômica do país. Sendo assim, refletir sobre esses aspectos estabelecem nortes para
reivindicar uma política formativa mais efetiva para os professores alfabetizadores.

Palavras-chave: Identidade docente; Formação continuada; Professor alfabetizador.
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INTRODUÇÃO
O exercício da docência coloca o professor em uma posição deveras inquietante. No que diz respeito ao professor alfabetizador, essa espécie de desconforto é redobrado, visto a preocupação em conseguir que todos os alunos atinjam a meta nacional de concluir o ciclo de alfabetização efetivamente alfabetizados.
Observo dentre os colegas que atuam neste ciclo, assim como também já passei por essas sensações, que muitas vezes não estamos preparados para identificar e ajudar aquele aluno que não demonstra avanços. Talvez isso ocorra por não estarmos preparados,
dentre tantas mudanças e diálogos sobre a educação, para atuar com essas crianças.
A partir dessa preocupação surgiu a curiosidade de aprofundar o tema, na tentativa de verificar se o processo formativo do professor alfabetizador ajuda na construção da sua identidade e, portanto, o capacita para atuar no processo de aquisição da leitura e escrita da criança.
Este trabalho propõe-se a refletir acerca das políticas e práticas educacionais voltadas para
a formação do professor que atua no processo de alfabetização, 1º ao 3º ano do ciclo I. Destaca-se, entretanto a importância do debate sobre a temática visando todas as áreas de atuação do docente, porém diante dos resultados que mostram a defasagem das crianças quanto
a aquisição e domínio da leitura e escrita, torna-se imprescindível retomar esse processo
de reforma e observar em que parte do trajeto a aprendizagem não está de fato ocorrendo.
Com isso, é necessário ao profissional que auxilia nesse percurso de aquisição e consolidação na alfabetização repensar e reconhecer o seu papel, percebendo se está verdadeiramente
apto a exercê-lo.
Dessa forma, a reflexão sobre a temática visa elucidar o que documentos oficiais trazem sobre o assunto, ou seja, como o Estado aponta que essa formação continuada deve
ocorrer. Em contraponto veremos como isso realmente acontece no Brasil e a influência que traz na aprendizagem das crianças de 6 à 8 anos. Abordaremos também sobre o
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) e sua importância na valorização do profissional que atua neste campo, reconhecendo suas defasagens, anseios e medos que muitas vezes permeiam o professor que tem como objetivo alfabetizar e letrar cidadãos do mundo contemporâneo, com uma estrutura educacional do século passado.
Diante dos inúmeros debates acerca da concepção de “alfabetizar letrando” e da meta nacional de ter todas as crianças alfabetizadas até os 8 anos (3º ano do ciclo i), torna-se essencial reconhecer o professor que atua nesse campo como alguém com olhar e formação diferenciados. Portanto, o que os documentos oficiais trazem especificamente sobre o preparo
e a formação continuada desse grupo de professores? Qual a real identidade do professor
alfabetizador? Como ensinar num mundo moderno tendo uma formação arcaica? Quais as
contribuições do PNAIC para a formação do professor e dos alunos? Essas questões irão
nortear a pesquisa, a fim de refletir sobre o papel do professor alfabetizador na atualidade.
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CAPÍTULO 1 – POLÍTICAS
EDUCACIONAIS: A NORMATIZAÇÃO
QUE REGE A EDUCAÇÃO
O discurso atual que temos é que para melhorar essa sociedade, precisa-se melhorar
a educação e para melhorar essa educação
é necessário mudar os modelos educacionais, principalmente no que diz sobre como
a criança aprende a ler e escrever. Nesse aspecto atribuem ao professor essa responsabilidade heroica e nobre, sem, no entanto,
prepará-lo devidamente para isso. Avançar
nos estudos sobre a formação e identidade
do professor alfabetizador é investir na qualidade da educação e na aprendizagem do aluno, devolvendo ao mediador desse processo
sua credibilidade e importância real, sem exigir dele algo que não esteja apto a exercer.

O Plano Nacional de Educação (PNE 20142024) retoma esse artigo no terceiro bloco
de metas estipuladas, enfatizando a valorização dos profissionais da educação. Nas metas 15 e 16 apontam os cursos de graduação e pós-graduação como necessários para
que as demais metas elaboradas no plano
sejam alcançadas. Assim, a formação mínima que o professor deve ter encontra-se nas
cadeiras das instituições de ensino superior.

Sabemos, no entanto, que nem sempre os
cursos superiores preparam o docente para o
exercício. Em suma, trazem basicamente a teoria, de forma abrangente nas diversas séries,
e seus estágios supervisionados nem sempre
agregam a prática que o estudante realmente
Há diversos documentos que determinam precisa. Dessa forma, os cursos de formação
não apenas as obrigações do docente den- continuada que focam na área que o profestro de um espaço formativo, mas também sor atua pode ser mais eficaz e proveitoso.
em como esse profissional deve ser prepaAinda com base nessas metas, foi emitido
rado para alcançar os objetivos impostos.
O que falta, no entanto, são documentos um decreto específico para direcionar como
específicos para a formação do Professor elas serão alcançadas. O decreto 8752, de
Alfabetizador e com isso programas especí- 09 de maio de 2016 foi criado com base nas
ficos para esse público. Generalizar o gru- metas 15 e 16 do atual PNE, trazendo orienpo docente, sem considerar a área em que tações que vão além da formação em nível
atua, já mostra o quanto devemos repensar de graduação e pós-graduação. Em seu texto
a política de formação continuada no Brasil. aponta diversos mecanismos diferentes para o
aprimoramento docente, tais como residência
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação docente, programas de mestrados, intercâm(LDB 9394/96) traz no capítulo IV, artigo bio de experiências formativas etc. Especifica
62, parágrafo 1 a forma como essa forma- a importância de que essas formações sejam
ção deve ocorrer. Ela relata que a União, voltadas para o público atendido pelo docente,
o Distrito Federal, os Estados e Municí- ou seja, é importante que o profissional partipios deverão promover em regime de co- cipe de eventos que poderão ser aproveitados
laboração a formação inicial, continuada e com o grupo de alunos que atende. Destaca
a capacitação daqueles que atuam na car- ainda que o curso deve relacionar sempre tereira do magistério, acompanhando dessa oria e prática, sendo assim efetivo para todos.
forma toda a trajetória formativa do docente.
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A Resolução nº 5, de 3 de agosto de 2010,
discorre sobre os requisitos mínimos para
garantir a qualidade da educação básica.
No artigo 5º, parágrafo XIII diz que a formação dos profissionais da educação deve
atender as especificidades do exercício de
suas atividades, os objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação.
Com isso, devemos ter um programa de
formação eficiente para os profissionais
desde a educação infantil até o ensino superior. Considerando que essas formações
devem integrar teoria e prática, favorecendo a troca de experiências pedagógicas para
que a aprendizagem seja significativa e real.
Sendo os programas de formação docente
descritos tão claramente nos documentos que
regem a educação, porque ainda temos tantos
professores que não se sentem preparados
para lecionar diante das mudanças sociais e
tecnológicas? Será que essas formações conciliam claramente o real com o ideal? Ou apenas
aborda conteúdos técnicos desconsiderando
a realidade da sala de aula? Todos os profissionais de ensino tem acesso a essas formações?
O sistema público muitas vezes oferece
cursos para aprimoramento docente. Contudo nem sempre o acesso é garantido a
todos, seja por falta de divulgação ou a demanda de interessado é maior que o número
de vagas ofertado. Há também a problemática de conciliar o tempo para tais atividades.
Hoje temos muitos professores que trabalham em mais de um turno, não encontrando dessa forma tempo necessário para investir na própria educação. Com isso recorrem
aos processos formativos à distância, que
nem sempre conseguem suprir todas as dúvidas ou promover a troca de experiências
necessárias para o crescimento profissional.

ção, muitos acabam tirando do próprio salário
os investimentos para a sua formação, seja para
matrículas e mensalidades de cursos, transporte ou alimentação. Isso transmite uma ideia
de que cabe apenas ao profissional o interesse
em ampliar seus conhecimentos pedagógicos.
Temos ainda os programas nacionais voltados para a alfabetização que iniciam, mas que
por motivos afins não continuam. Como exemplo, temos o pró-letramento e o Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic),
que teve sua edição reduzida no ano de 2015
em diversos municípios e a edição de 2016
é aguardada ainda por muitos professores.
A LDB, artigo 67, parágrafo V, trata ainda
que as escolas devem garantir espaço para
estudo dentro do horário de trabalho, além
de planejamento e avaliação. É um momento rico para troca de experiências, estudo
coletivo e planejamento de ações que irão
melhorar o desempenho da escola. Porém nem sempre esse espaço é aproveitado
como deveria. Muitas vezes esse momento que deveria ser para avançar enquanto docente, torna-se um tempo perdido.

Contudo não podemos esquecer que cabe
também ao profissional buscar meios para
melhorar seu desempenho em sala de aula.
Isso inclui lutar por políticas públicas que garantam a sua formação, seja fora do seu horário de trabalho ou durante a sua jornada.
Talvez nessa discussão, encontramos outra
falha na formação dos profissionais da docência. Ao contrário do que a legislação aborda
quanto ao papel do educador na formação
do educando, de orientá-lo a ser pesquisador
e protagonista do seu conhecimento, somos
submetidos a formações que nos ensinam
somente a reproduzir, ou seja, os espaços
formativos não estão promovendo a pesquisa, troca de experiências e reflexões necesQuanto ao buscar investir na própria educa- sárias para uma prática social colaborativa.
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Portanto, devemos repensar se o que temos
escrito realmente condiz com a verdade. As
formações estão favorecendo a prática dentro da sala de aula? Se não, temos que buscar
mecanismos para modificar o modelo atual
e buscar algo mais eficaz. Do contrário teremos sempre “professores bem preparados”,
mas que ao final alcançam resultados insatisfatórios no rendimento escolar dos alunos.

CAPÍTULO 2 – FORMAÇÃO
CONTINUADA E A CONSTRUÇÃO
DA IDENTIDADE DO PROFESSOR
ALFABETIZADOR
Vivemos em uma sociedade que a cada dia
desvaloriza mais o papel do profissional da
educação. Todas as mazelas da educação são
atreladas ao docente. Quando não, ao dizer
que é professor recebemos um olhar de pesar,
como se optar por essa profissão fosse uma
penitência, algo indigno ou passível de pena.
Se assumir que atua na educação infantil
ou nas séries iniciais, logo deixa de ser professora e se torna “professorinha”, aquela
que “cuida de criancinhas”. Muitos reconhecem as dificuldades pelas quais passamos,
porém poucos realmente valorizam isso.
Apesar das muitas discussões existentes,
ainda não temos uma identidade consolidada do professor alfabetizador. As formações
voltadas para esse campo de atuação costumam ter a mesma estruturação da nossa
formação básica no século XX (ou mesmo
do século XIX). Com isso fica cada vez mais
difícil para o profissional desconstruir a concepção de educação criticada na atualidade e compreender como a criança do século XXI aprende - ou gostaria de aprender.
		

Esse processo de reformulação educacional, principalmente no que se refere a alfabetização, ainda é distante para muitos
professores que atuam nesse ciclo e as formações que deveriam ajudá-lo nesse caminho, muitas vezes acabam afastando-o mais.
Somos doutrinados desde a infância a
reconhecer a educação e o ensino como
algo sagrado, onde o silêncio e obediência imperam. Há pouco espaço para debates ou questionamentos e o conhecimento é transmitido de forma passiva, por
um único detentor do saber – o professor.
Essa descrição arcaica ainda é presente nas
instituições de ensino de todo o país, formando adultos impossibilitados de buscar e produzir conhecimento científico. Dentre esses
adultos encontram-se também aqueles que
ocupam os bancos dos cursos de licenciatura
e pedagogia. Dessa forma, essa formação inicial deveria favorecer e instigar o futuro docente a abandonar o papel de reprodutor de
informação para o de cientista da educação,
aquele que constrói e reconstrói os paradigmas educacionais, tendo presente as vivências das problemáticas da sala de aula. Porém
o que temos geralmente são cursos que nos
remetem aos tempos da educação básica: um
professor que passa o seu conhecimento, o
aluno que ouve e “aprende” e um sistema avaliativo baseado em prova/nota. Nada de criação, pesquisa ou construção, apenas a grade
curricular sendo rigorosamente cumprida.
Ao final tem-se mais um docente diplomado, que conhece as teorias, que irá
acompanhar as tendências da educação,
mas que terá dificuldade para questioná-las ou reconstruí-las. Sendo assim, teremos sempre uma distância entre as teorias
da academia e a realidade da sala de aula.

119

Revista Educar FCE - 22 ª EDIÇAO - JULHO / AGOSTO - 2019

Quando voltamos essa problemática da
formação inicial para o professor alfabetizador, temos um cenário muito mais agravante.
Como reformular um sistema educacional baseado nas teorias existentes, aproximando-se
do que imaginamos ser o ideal, com modelos
de ensino sempre tão engessados? É utópico pensar que apenas a teoria dará sustentação para a prática docente e segurança
para que o profissional alfabetize utilizando
técnicas diferentes da que já experimentou.
A vivência e a prática são indispensáveis para
que o profissional se sinta realmente preparado para encarar os desafios da profissão.

Falsarella (2004) ressalta que os modelos de
formação continuada que temos atualmente
não ajudam o profissional a exercer sua prática
com mais segurança, tampouco o prepara para
mudanças. Ou seja, ampliar o repertório de teorias do profissional não basta para que ocorra uma mudança educacional efetiva e segura.
Temos diversos obstáculos que dificultam a
aprendizagem do aluno e não somos preparados para lidar com muitos deles. Os programas
de formação continuada deveriam minimizar
essa falta de conhecimento em determinados
assuntos, propiciar pesquisas e debates sobre
o que está dando certo e o que precisa ser
revisto na educação entre outras questões
que mostre ao professor que ele tem conhecimento técnico sobre o tema e, portanto, é
capaz de encontrar soluções plausíveis para
diversos problemas educacionais que temos
atualmente. Mostrar que ele não é o culpado
se a criança aprendeu ou não, mas que nele
está a resposta para mudar essa situação, também pode ser um grande incentivador para
as mudanças educacionais que almejamos.

Nessa dimensão retomamos a discussão
também da formação continuada. Além de
ser um momento de estudo, reflexão e troca
de experiências, esse espaço deveria favorecer a afirmação da identidade do docente
do 1º ao 3º ano do ensino fundamental. Alfabetizar é uma tarefa extremamente complexa, envolve conhecimento teórico e prático, além de sensibilidade do professor, para
que seu olhar seja único para cada criança.
Esse profissional é responsável pelo sucesso desse processo, mas também é culpaA autoestima do professor precisa ser rebilizado caso algo nesse caminho fracasse. cuperada. Enquanto na formação inicial
este assume papel de estudante, na formaMesmo sendo presente em muitos municí- ção continuada ele deve ter a clareza que
pios, o modelo dessas formações muitas ve- está ali como profissional. Logo seu papel
zes assumem um caráter unicamente teórico, muda de aprendiz para aprendiz/construque aponta o que se deseja alcançar, mas não tor. Nesse espaço ele também constrói cocaminha junto com o professor, mostran- nhecimento em colaboração com os codo quais as possibilidades para que consiga legas de profissão e na troca de vivências
iniciar essas transformações. Pelo contrário, mostra quais caminhos podem ser percorapresentam ainda um discurso que aponta o ridos para minimizar problemas cotidianos.
interesse do docente como exclusivo para o
sucesso ou fracasso das mudanças na educaPermitir a participação do profissional doção. Com o intuito de eximir a responsabilida- cente não apenas enriquece e reforça a
de das políticas públicas, desconsideram-se sua identidade como especialista em edutodos os fatores que influenciam no suces- cação, mas também induz a reflexão das
so da aprendizagem do educando, sendo o suas práticas, possibilitando que a mes“fator professor” o único responsabilizado. ma seja reforçada, alterada ou esquecida.
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Mirna Araújo, coordenadora-geral de formação de professores da Secretaria de
Educação Básica (SEB) do MEC descreve:

CAPÍTULO 3 - PNAIC – PACTO
NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO
NA IDADE CERTA

A formação continuada é a forma pela qual
o profissional se coloca diante de novos conhecimentos, confronta sua prática com a teoria, se apropria de outras formas de pensar
e conceber o que faz, como faz e por que faz.
O fundamento da aprendizagem docente é o
conhecimento, a pesquisa, a reflexão e a formação em instituições superiores de ensino
ou no local de serviço, com seus pares, o que
possibilita o desenvolvimento pessoal e profissional necessário à superação dos desafios
e à construção de novas práticas e posturas
diante da educação escolar. (ARAÚJO, 2016)

Diante do cenário atual da educação, não
há dúvidas de que a formação continuada é de extrema importância para o sucesso educacional. Reconhecer que o preparo
contínuo para a atuação em sala de aula faz-se necessário, já é o primeiro passo para
que mudanças significativas aconteçam.

Quando o professor possui as ferramentas certas e tem plena consciência do
seu papel na sociedade, além de segurança daquilo que está fazendo, sem dúvida encontrará com mais facilidade, meios
para lidar com qualquer adversidade que
surgir durante a sua prática pedagógica.

Em consonância ao Decreto 6094/2007,
que trata do plano de metas Todos pela Educação e com o Decreto 6755/2009, posteriormente substituído pelo Decreto 8752/2016,
surgiu em julho de 2012 o Pacto Nacional
pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC).

Dentre tantas problemáticas na educação,
essa pode não ser a solução para todas. Porém uma formação adequada, que atenda
as necessidades reais da docência do século
XXI, que estimule o professor a buscar, questionar e reconstruir, sem dúvida auxilia para
uma verdadeira reformulação educacional e
garante intervenções mais direcionadas para
as peculiaridades que surgirem no trajeto.

Essas formações, como já citado, devem
abandonar o caráter simplesmente teórico e
unir a prática nesse contexto. Além disso, deve
enfatizar a importância da pesquisa e da construção da teoria por parte do docente, visto
sua proximidade da realidade da sala de aula.

O programa consiste em uma parceria entre o
governo federal, estadual e municipal em estabelecer uma formação específica para os professores que atuam no ciclo de alfabetização. Uma
grande conquista para a educação e seus profissionais. Com isso espera-se que todas as crianças até os oito anos de idade compreendam o
sistema de escrita, não somente decodificando
símbolos, mas que utilize em seu contexto social.
Segundo o portal do Ministério da Educação, esse programa possui quatro eixos centrais, que se resumem em criar um ensino
sistemático e problematizador, proporcionar
o contato da criança com diversos gêneros
textuais, abordar temas que estão presentes
na vida da criança e respeitar a sua infância,
criando situações lúdicas para a aprendizagem.
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Para isso, os encontros favorecem as discussões acerca dos direitos de aprendizagem
das crianças desse ciclo, trocas de experiências e sugestões de práticas. Os orientadores
que mediam esses encontros são professores da própria rede em que a formação ocorre. Pensando em termos de relação teoria e
prática, temos isso como fator positivo, visto que parte desses profissionais compreendem e estão próximos da realidade escolar.
A perspectiva desse curso não é o de trazer
ações milagrosas, que prometem resolver todos os problemas relacionadas a alfabetização. Mas através da troca de experiências e
de propostas que surgem, contribuir para uma
reflexão acerca do fazer pedagógico. Apesar
de se matricular como cursista, os professores que se propõem a participar desse programa assumem um papel de agente construtor de teoria e prática, contribuindo com
suas experiências e repensando suas ações.

Enquanto espaço educativo a proposta do
PNAIC condiz com os desejos das concepções educacionais modernas. De ouvinte
passivo, o agente aprendiz passa a ser construtor do conhecimento. Logo ele ouve, reflete, contribui, internaliza e aplica na sua vida
social aquilo que foi debatido. Se ele aprende assim, mais facilmente ensinará assim.
Além disso, através dessa troca os anseios
que permeiam as dificuldades da sala de aula
vão sendo divididas. Passo a enxergar que
o problema não é apenas de um, mas sim do
coletivo. Isso transmite segurança ao professor, além de afastar a sensação de culpa e fracasso que muitas vezes carregamos.

Outro aspecto que costuma não gerar impacto na prática docente é a falta de
subsídio pedagógico da formação continuada. Concluímos os cursos com um repertório mais rebuscados –visto as teorias discutidas- aptos a escrever um texto técnico
O Caderno Pacto de Formação de Professo- sobre educação, mas na prática ainda temos
res reforça essa ideia:
receios de como fazer diferente com os alunos.
[...] trabalhar com os profissionais em serviço é, sobretudo, administrar diferentes saNesse sentido o PNAIC também demonstra
beres e procedimentos que os levem a um avanços, trazendo um material didático para
novo pensar e fazer a partir de diferentes apoiar o professor em sala de aula. A caixa que
processos, considerando os percursos indi- contém livros, jogos e outros recursos importanviduais e sociais. [...] (Caderno Pacto de For- tes para a alfabetização é entregue nas escolas e
mação de Professores no PNAIC, 2012). os docentes recebem formação durante o curso
para saber como aproveitá-los da melhor forma.
Ainda como incentivo para a participação Não é apenas teoria, mas há também a vivência.
dos docentes alfabetizadores desse curso, há
concessão de bolsa de estudo para auxiliar
Se o objetivo dessa formação é instino custeio de locomoção e alimentação. Isso gar a criticidade do professor e estimular
não só instiga a participação como valoriza o a sua capacidade para solucionar probleesforço do professor em aprimorar a sua prá- mas na sala de aula, logo será assim que
tica e ampliar seus conhecimentos, trazen- ele atuará, garantindo uma qualidade muido também para o governo a responsabilida- to mais elevada nos resultados dos alunos.
de pelo crescimento formativo do docente.
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Esse resultado é medido através das avaliações contínuas do professor, que enxerga a
avaliação como parte do processo e não como
o fim dele e das avaliações externas, aplicadas para as turmas do 2º e 3º ano do Ensino
Fundamental. Talvez esse ponto, dependendo
do ponto de vista e da análise feita do resultado, mostre um retrocesso. Mais uma vez eu
meço a aprendizagem a partir de um único resultado, sem considerar o contexto. A nota irá
avaliar se a turma atendeu a proposta ou não.
Se o sistema de avaliação que analisa o
resultado do programa talvez não atenda as expectativas da pedagogia moderna, a forma como a sua continuidade está
sendo direcionada também deixa a desejar.
Em 2015 muitos municípios já tiveram um corte na quantidade de encontros formativos, caindo assim a qualidade do curso como um todo.
Na cidade de São Paulo, por exemplo, havia sido
previsto 10 encontros formativos, porém com o
intuito de cortar custos com bolsas de estudo
o projeto foi reduzido para 5 encontros presenciais. Como essa mudança ocorreu durante
o processo, o planejamento dos orientadores
teve que ser revisado. Com isso muitos pontos
importantes não foram abordados e discutidos.
Já no ano de 2016 alguns municípios começaram com atraso ou sequer tiveram sua edição iniciada, devido ajustes de conta do governo federal. Dessa forma, novamente nos
deparamos com a problemática das políticas
educacionais que iniciam seus projetos, mas
que não conseguem dar andamento. Essa descontinuidade enfraquece as reformas educacionais e compromete o sucesso do programa.
Formações como essa, que favorece o criar pedagógico, alavanca o sucesso da prática docente e reforça a identidade do professor enquanto cientista especialista em educação e práticas
pedagógicas. Dessa forma devemos lutar para
que espaços como esse sejam ampliados e vistos como essenciais para o sucesso da educação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Alfabetizar é um processo complexo para quem alfabetiza e para aquele
que está sendo alfabetizado. Assim, estar preparado para exercer esse papel é
fundamental para que essa jornada não
seja traumática, tampouco um fracasso.
Considerando que se trata de vidas, seja
de crianças ou jovens e adultos, as estratégias utilizadas para auxiliar no processo de aquisição de leitura e escrita devem corresponder as necessidades
e expectativas de todos os envolvidos.
Muitas vezes focamos naquele que está
aprendendo e esquecemos-nos de pensar naquele que ensina, pois este também tem medos, angústias e emoções
que interferem no seu papel em sala de
aula. Não há como desvincular o pessoal
do profissional quando se trata de educação, nem desconsiderar suas necessidades.
Há um consenso de que a formação da
educação básica não nos forma para a cidadania, mas apenas para reproduzir informações. Entretanto nas universidades isso pouco é alterado, pois sua grade costuma ser tão
engessada quanto a do ensino básico. Assim
temos adultos formados, mas incapazes de
refletir e expressar suas opiniões, novamente
repetindo informações adquiridas. Dentre esses temos os pedagogos, aqueles que se formam para exercer uma docência libertadora.
Se o processo de formação inicial não
é capaz de formar estudantes críticos, as
formações continuada também não se
mostra tão eficaz para formar profissionais reflexivos. Ambos possuem estruturas convencionais, com poucos aspectos que os diferencie das escolas comuns.
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Não devemos esse fracasso somente as
políticas públicas, mas enquanto especialistas em educação deveríamos cobrar mudanças nesses espaços formativos, inclusive naqueles ofertados obrigatoriamente
durante a jornada de trabalho, que por vezes acaba não rendendo discussões pertinentes ao trabalho pedagógico da escola.

educativo como aquele em que se constrói
junto, que permite a reflexão, a pesquisa, a
troca e a vivência do que se pretende ensinar.

Além disso, valoriza o professor quando apresenta meios possíveis para auxiliá-lo na sala de aula, com materiais didáticos
e ideias práticas. Isso não significa receita pronta, mas indica um “por onde comeA reflexão sobre a prática docente deve ser çar”, que muitas vezes faz falta ao professor.
constante, assim como a formação do professor, que deve percorrer toda a sua vida proA ideia é excelente e corresponde ao
fissional. Favorecer momentos que permitam que precisamos, porém por motivos fiisso é investir para uma educação de qualidade. nanceiros já vemos essa estruturação formativa balançar, comprometendo a sua
Além disso, é necessário um projeto que continuidade
nos
moldes
anteriores.
retome o valor do profissional da educação,
que mostre para a sociedade a importância
Em suma, ainda precisamos avançar nas podo professor e que o mesmo escolheu a do- líticas formativas, não apenas no que refere
cência como atividade profissional por que- a alfabetização, mas talvez principalmente
rer, não sendo motivo de pena. Precisamos na alfabetização, visto que sua defasagem
lutar por reconhecimento e esse começa com compromete toda a vida escolar do aluno e
a própria postura e formação do profissional. consequentemente o trabalho dos docentes
dos ciclos seguintes. Esse avanço não ocorNão basta ter documentos que susten- rerá somente com políticas pensadas por
tem essas ações, se elas não forem pensa- governos, mas depende também das exidas e estruturadas para realmente promo- gências do profissional docente por valoriver mudanças. A teoria e a prática devem zação do seu trabalho e reconhecimento de
estar articuladas, para que o exercício do- que a formação continuada faz parte dela.
cente seja realmente libertador na sala de
aula. Sabemos que há muitas metas para
O sucesso escolar depende do conjunque ocorra a alfabetização até o 3º ano do to de ações pensadas para elas. Entretanto
ciclo I, assim como muitos documentos atre- depende, sobretudo, do sucesso do profeslam o alcance dessas metas a programas de sor. É ele quem está no chão da sala de aula
formação eficientes para o Professor Alfa- em contato direto com o aluno. Portanto
betizador. O que nos falta, entretanto, são deve ter certeza do seu papel e estar apto
programas que realmente atendam essas para exercê-lo, com o conhecimento teónecessidades e que tenham continuidade. rico e prático, capaz de refletir e solucionar
problemas que possam surgir no dia a dia.
Temos como exemplo atual de formação
nacional com foco na alfabetização, o Pacto
Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa
(PNAIC), que atende em sua concepção formativa os requisitos básicos para uma formação continuada de qualidade. Traz o espaço
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NEUROCIÊNCIAS E SOCIEDADE, EDUCAÇÃO PELO VIÉS CRIATIVO
RESUMO: Para alcançarmos êxito em nosso trabalho fizemos uma pesquisa em diversas áreas

para que com uma visão multifacetada pudéssemos refletir em diversos ângulos afinando a
percepção e ampliando o lócus investigativo. Entendemos que a neurociência representa um
ramo dos estudos do cérebro que tem como fulcro desenvolver as potencialidades humanas.
Esperamos que que nosso modesto trabalho possa contribuir para o estudo científico do
tema. Definimos como meta analisar a neurociência e o desenvolvimento do aprendizado
por meio de estudos da arte, entretanto não nos limitamos em fechar o campo em torno de
análises de obras, mas da representação que as manifestações artísticas podem trazer para o
desenvolvimento do cérebro.

Palavras chave: Neurociência. Arte. Desenvolvimento. Criança.
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INTRODUÇÃO
Acreditamos – por meio do embasamento
teórico calcado nas pesquisas efetuadas –
que haja ligações desse processo com o que
se entende por “plasticidade cerebral”. Vários
campos usam o conceito de plasticidade cerebral. Um campo emergente muito interessante envolve o estudo da arte e do cérebro,
ou arteterapia. Podemos por meio da arte
identificar diferenças cerebrais estruturais
de comportamento entre vários indivíduos.
A partir daí, podemos postular hipóteses sobre a estrutura e como essa estrutura se relaciona com os estímulos. Contudo, muitas
vezes achamos difícil atribuir causalidade as
descobertas científicas quando as vinculamos ao mundo da arte. No entanto, podemos dizer com confiança que a estrutura do
cérebro muda como consequência das sinapses provenientes de expressões artísticas.
Durante anos, reconhecemos que a criação
de arte permitia reformular experiências, reorganizar pensamentos e obter insights pessoais que muitas vezes aumentavam a qualidade
de vida de uma pessoa. A arteterapia ganhou
popularidade porque combina a expressão
artística livre com o potencial de intervenção
terapêutica significativa. Originalmente, a arteterapia usava conceitos puros de arte, sem
a investigação científica. Agora, lentamente,
está adotando o pensamento científico usando abundantes dados neurocientíficos e as ferramentas objetivas da investigação científica.

No imaginário infantil e infanto-juvenil a arte
demonstra certa padronização estética, acreditamos ela que leva as gerações a se identificarem comportamental e socialmente de acordo
com as expressões artísticas de uma Indústria
Cultural que usa a fotografia como dispositivo artístico para justificar as escolhas por formas corporais, cheiros e sabores. Isso alimenta um mercado cada vez mais pulsante que
encontra nesses nichos de fetiches o cenário

ideal para sanar as vontades que estimulam a
liberação de endorfina por meio das compras.
O desenvolvimento está atrelado também
a expressões de cunho artístico e estético.

A alimentação também é nosso foco nesse trabalho uma vez que para se viabilizar
uma boa saúde e motricidade a alimentação faz-se mister, os movimentos corporais
são expressões que só fazem sentido aos
estímulos recebidos do cérebro se estiverem atrelados a ideia de corpo saudável.

Assim também nos relacionamos ao desenho infantil, parte fundamental do desenvolvimento humano, as primeiras expressões
que levam em consideração coordenação
motora e capacidade cerebral põe o desenvolvimento cognitivo em outro patamar, pois
acelera por meio da autonomia as possibilidades de significação na aprendizagem. A
arte se torna, portanto, a via de acesso para
as manifestações do cérebro, as sinapses que
ocorrem por meio das sensações que ela representa dão contornos significativos aos
estudos comportamentais explicando – ou
buscando explicar – os avanços no desenvolvimento educacional. Como por meio da arte,
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os comportamentos são induzidos a mudança por exemplo o neuromarketing que se baseia nos resultados obtidos em neurociência
– gostos, aptidões, estética, moda, etc. – para
vender produtos ou se comunicar com base
nos dados psicológicos já utilizados criando
formas de comunicação e mensagens subliminares. O funcionamento do sistema nervoso
não pode ser concebido independentemente
do corpo, (ambiente interno) e do mundo ao
nosso redor (ambiente externo), assim acreditamos que os impulsos dados pelo meio são
também fundamentais ao desenvolvimento.
O sistema nervoso cérebro-espinhal ajuda a
gerenciar as relações de nossos organismos
com o mundo exterior. É também chamado
de sistema nervoso sensorial somático, permitindo experimentar sensações nas partes
distintas do seu corpo. Assim, esperamos que
nosso trabalho tenha boa aceitação por essa
distinta academia, nossos sinceros préstimos.

COGNIÇÃO EM PROCESSO
A fusão do conhecimento em neurociência
com o conhecimento acerca do desenvolvimento em prol do entendimento pormenorizado, e por assim dizer, os primeiros anos de vida
na determinação o futuro da criança, percebemos as ligações entre o modo como o cérebro
se desenvolve e os mecanismos neurológicos
e biológicos que influenciam a aprendizagem,
comportamento e saúde ao longo da vida.

Existe uma importância crucial no desenvolvimento infantil, particularmente do desenvolvimento cerebral, percebemos na primeira infância como ocorre a influência da
aprendizagem, o comportamento e a saúde
ao longo do ciclo de vida bem como a influência proveniente das experiências e dos
ambientes vivenciais, particularmente a par128

ticipação ativa dos pais e da família de modo
geral, todos esses estímulos são basilares
ao desenvolvimento da primeira infância.
“A aprendizagem inicia-se desde o começo da vida. Muito antes de a criança entrar
na escola, enquanto cresce e se desenvolve em todos os domínios (físico, cognitivo e
socioemocional), ela aprende nos contextos
de seus relacionamentos afetivos. Especialmente na primeira infância, a aprendizagem
é fortemente influenciada por todo o meio
onde a criança se encontra e com o qual interage. A criança aprende no ambiente de
seus relacionamentos, que por sua vez afetam todos os aspectos de seu desenvolvimento. A promoção do desenvolvimento integral saudável, com nutrição e cuidados de
saúde adequados, ambiente familiar afetivo,
seguro e estimulante, relações estáveis e incentivadoras, além da oferta de educação
de qualidade, fornecem o alicerce para que
cada criança viva bem no presente e alcance seu potencial pleno no futuro.” (Comitê
Científico Núcleo Ciência Pela Infância, p, 4)
Estes dados confirmam os preceitos da boa
maternidade que os pais aplicam por séculos.
Mães e pais sempre souberam que o bebê, os
jovens e a criança precisam de amor e carinho.
Psicólogos do desenvolvimento têm estudado como as crianças se desenvolvem por
um longo tempo e como aprendem, observando e avaliando o comportamento e as habilidades em várias idades. Mas o que esse
novo conhecimento sobre o desenvolvimento do cérebro tem de profundamente fascinante, é que ele nos faz entender como uma
boa educação, bons cuidados, boa nutrição
e boa saúde durante a primeira infância estabelecem as bases para o desenvolvimento
do cérebro, e como representam alicerces
importantes para fases posteriores da vida.
No entanto, sobre suas descobertas a res-

Revista Educar FCE - 22 ª EDIÇAO - JULHO / AGOSTO - 2019

peito à importância do desenvolvimento na
primeira infância e seus desdobramentos,
o potencial a longo prazo não atraiu a atenção do público até pouco tempo. Nas últimas
décadas, a neurociência permitiu a explosão
do conhecimento sobre o cérebro e as ligações entre o desenvolvimento do cérebro
de crianças menores e as dificuldades que
ele pode apresentar mais tarde com relação
à aprendizagem, comportamento e saúde.

Grande parte do desenvolvimento cerebral
ocorre antes do nascimento, ainda no estágio
embrionário (duas semanas após a concepção) é formado o tubo neural que se formará o cérebro e espinha. De algumas células,
o cérebro produz bilhões de neurônios. Agora, a maioria das células cerebrais de um ser
humano é produzida entre o quarto e sétimo
mês de gravidez. Uma vez que os neurônios
são formados, eles devem migrar para o local designado e formar conexões. Uma migraAs novas descobertas derivam da pes- ção maciça de células ocorre quando o feto
quisa básica em neurociência, novas tec- tem cerca de quatro meses e meio de idade.
nologias que permitem aos neurocientistas
obter imagens do cérebro humano e esUma criança é dotada de bilhões de neurôtudar sua atividade em vários estágios de nios que devem formar bilhões e bilhões
desenvolvimento, a pesquisa neurobiolo- de ligações para funcionar corretamente.
gia e integração de novos conhecimentos. Em resposta aos estímulos do meio recebido pelos órgãos dos sentidos (olhos, ouAntes dessas fascinantes descobertas so- vidos, nariz, língua, pele, articulações etc.),
bre o desenvolvimento cerebral de crianças, os neurônios na parte correspondente do
pensamos geralmente que a arquitetura do cérebro formam conexões, chamadas sicérebro foi largamente determinada desde napses, que permitem ao cérebro recoo nascimento por características genéticas nhecer os sinais dos órgãos dos sentidos.
que o indivíduo herdou dos pais. Os cientistas agora estabeleceram que uma grande
“Um aspecto essencial do aprendizado é o
parte do desenvolvimento do cérebro ocor- fato de ele criar a zona de desenvolvimento
re entre a concepção e a idade de um ano. proximal; ou seja, o aprendizado desperta vários processos internos de desenvolvimento,
Além disso, agora entendemos melhor que são capazes de operar somente quando a
como os estímulos experimentados pela criança interage com pessoas em seu ambiencriança antes dos três anos afetam as célu- te e quando em cooperação com companheilas nervosas (neurônios) e vias neuronais cé- ros. Uma vez internalizados, esses processos
rebro. A interação ativa entre a estimulação tornam-se parte das aquisições do desenvolviprecoce do cérebro, através dos canais sen- mento da criança.” (VYGOTSKY, 98 p.117-118)
soriais, e a estrutura genética fundamental do
cérebro tem um efeito direto e decisivo soDurante os três primeiros anos de vida, há
bre o desenvolvimento do cérebro, que, por grande intensidade na produção de sinapses
sua vez, tem repercussões a longo prazo no e neuronal, especialmente durante a gravique a criança se tornará. O desenvolvimen- dez e no primeiro ano; a produção continua,
to humano não se baseia em uma oposição mas a uma taxa decrescente, até a idade de
entre hereditariedade e educação, mas sim 10 anos, e para algumas funções, continua
na interação entre esses dois elementos. tudo ao longo da vida. Esse processo é frequentemente chamado de fiação cerebral.
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Enquanto esta relação é feita no início do
desenvolvimento, um processo também
ocorre. Bloqueio importante dos neurônios,
sinapses e até mesmo vias neuronais que não
estão em estímulos. Aqueles que não são usados ou que não são eficazes são eliminados.
Esse processo crucial é uma forma de padrão
que faz aparecer formando os diagramas embutidos da massa de células que durará toda
a vida, enquanto o excedente é eliminado.

EDUCAÇÃO,ALIMENTAÇÃO
E CONTEXTO SOCIAL NAS
NEUROCIÊNCIAS

A alimentação enquanto qualidade fisiológica sempre precisou estar cada vez mais sob os
olhares dos pesquisadores e portanto de mais
atenção por ser fruto da cultura, dos hábitos
regionalizados herdados e adquiridos, é fundamental buscarmos conceitos que venham
dar contornos as demandas apresentadas
para que seja viabilizada a profilaxia com relação ao desenvolvimento cognitivo. A nutrição
como fator preventivo de doenças e mantenedor de um estado cerebral saudável tem se
mostrado fundamental em diversos campos
de pesquisa, seja em nível individual ou populacional.A alimentação é fator que explica
o desenvolvimento do cérebro da criança em
idade escolar. Uma dieta com baixa qualidade
faz com que o aluno não responda adequadamente à excelência do esperado com relação
ao ensino fornecido. Se a emoção representa
um impulso motor ao funcionamento neural e orgânico para a ação. Uma experiência
emocional não é em suma um fenômeno isolado ela varia de pessoa para pessoa e é resultante de uma série de eventos. Nela podem conjuntamente ser inclusos uma gama
de ações, planos e pensamentos sobre como
ocorrem os fenômenos ou como algo ocorre, está ocorrendo ou como irá acontecer.
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A alimentação reflete e interfere em sentimentos e emoções. Assim também ocorre
com a má alimentação, ela pode ser fonte
de alterações no desenvolvimento das funções cerebrais, o cosmopolitismo fruto da
sociedade pós-moderna fez aumentar consideravelmente a ingestão de alimentos pobres em nutrientes, dentre os quais os referentes as vitaminas e minerais. Esses, por
sua vez, representam grande importância
para as funções de todos os sistemas corporais, incluindo aí o sistema nervoso central.
Não há como comprovar cientificamente se
existe de fato uma relação direta de que a falta
de nutrientes acarreta problemas no desempenho cerebral, entretanto é em sua totalidade aceitável estabelecer que a falta de nutrientes importantes no processo de alimentação
pode vir a reduzir o rendimento cerebral.
“A formação de uma memória resulta de
modificações ativadas por um sinal nas conexões das redes neuronais. Quando uma informação é recebida, proteínas e genes são
ativados nos neurônios. Proteínas são produzidas e encaminhadas para as conexões
estabelecidas entre neurônios. Essas proteínas servem ao reforço e à construção de
novas sinapses – aprendizagem (os locais de
comunicação entre os neurônios). Quando
se forma uma nova memória, uma rede específica de neurônios é elaborada em diversas estruturas cerebrais, principalmente no
hipocampo e depois a lembrança é gravada
da mesma maneira no córtex, local de seu armazenamento definitivo (MELO, 2005. P, 30)”
Aspectos cognitivos e qualidade do sono
são alguns exemplos que a má alimentação
acarreta para o desenvolvimento das funções
cerebrais, além de afetar o humor por causa
de sua composição nutricional, tem um peso
fundamental no controle das funções do sono
as vitaminas e os minerais, presentes em fru-
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tas e verduras – ou a falta delas –, são alguns
dos responsáveis pela regulação orgânica dos
indivíduos. Essa regulação vincula-se diretamente ao estado que garante o controle emocional. Não obstante, esses nutrientes fornecem energia para o corpo, garantindo o bom
humor. No momento da ingestão de um alimento, os nutrientes contidos ali liberam neurotransmissores que por sua vez são enviados
ao Sistema Nervoso Central que é responsável pelo estado de humor das pessoas, a serotonina é o principal responsável por essa sensação. Contudo, existem variáveis que podem
afetar a produção e liberação da serotonina.

ências visuais e a sua ausência pode levar o
indivíduo a pouco rendimento com relação
ao aprendizado, nas funções motoras e de
motivação, afetando outros sistemas que
carecem do uso dos neurotransmissores na
região do córtex frontal. Na fase de desenvolvimento aconselha-se a ingestão da vitamina B6 contida nos alimentos do tipo feijão
ou lentilha, isso pois são conhecidos como
responsáveis pela produção de neurotransmissores que levam ao controle da excitação, e ômega3 no que compete estimular os
neurônios. Os efeitos positivos no cérebro
que o consumo de alimentos selecionados
proporciona ao bom funcionamento cogniA serotonina é o neurotransmissor e como tivo é algo a ser fomentado a todo instante.
já dissemos anteriormente está ligado ao estado de bom humor. Se os sinais, que são en“O cérebro registra mudanças ou as ameviados ao Sistema Nervoso Central, por algum aças ao meio interior estável, e transmite
motivo estiverem em desequilíbrio, seja por instruções à fisiologia para que efetue os
deficiência nutricional – assim como ocorre ajustes necessários. Também a glândula supor outros distúrbios fisiológicos –, provocam prarrenal é induzida a secretar adrenalina. A
uma deficiência na produção de serotonina. resposta elétrica-adrenalina contribui para a
Isso desencadeia várias alterações em nosso prontidão. Esta prontidão é organizada pelos
sistema nervoso (como depressão, ansiedade, hormônios. A adrenalina é um hormônio infadiga e aumento de peso). A melhora do fun- cumbido da ativação rápida. São chamados
cionamento do organismo relaciona-se com glicocorticoides os hormônios que orquesos hábitos alimentares e nesse bojo também tram, no corpo, as preparações de longo praestá contido as características cerebrais e da zo, são hormônios-chave...Quando analisaprodução dos neurotransmissores que são dos os glicocorticoides humanos, verifica-se
responsáveis pela sensação de bem-estar. que um único hormônio constitui cerca de
95% de sua quantidade: o cortisol, ou hidroO sistema neurológico necessita de boas cortisona [...] As glândulas suprarrenais são
gorduras para um bom funcionamento e apenas a usina manufatureira. Produzem os
que uma das razões da intoxicação dos hormônios com as matérias-primas. Recebem
neurônios é a ingestão das gorduras trans instrução da pituitária. As instruções são lee os aditivos químicos em excesso, essa in- vadas em um hormônio-mestre, o adrenotoxicação compromete o desempenho corticotrófico(ACTH) que significa hormônio
cerebral, podendo levar a demência, an- que alimenta o córtex suprarrenal. A pituitásiedade, depressão e déficit de atenção. ria controla a maioria dos hormônios do corpo, medindo suas quantidades e fazendo os
Os ácidos graxos da tipologia n-6, exercem ajustes necessários. Mas mesmo a pituitária
influências nas capacidades que os neurônios não pode decidir que nível de hormônio é
sustentam ao utilizar-se da glicose. Teores apropriado para uma circunstância em que o
baixos do tipo n-3 podem acarretar defici- corpo se encontre. As verdadeiras decisões
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são tomadas por outro centro de controle,
A mídia condiciona os comportamentos das
o hipotálamo. O hipotálamo é, assim, o cen- pessoas e vende os arquétipos comerciais
tro da administração do corpo, tanto quanto dos mais variados possíveis, quanto ao corde sua defesa.” (FULDER, 1986, p.169-170) po os padrões se difundem pela TV, revistas,
jornais e mídias das mais variadas possíveis.
Um outro problema se relaciona com a Pessoas felizes e corpos esculturais desponquestão da obesidade, muitos casos de di- tam nas frentes das vitrines, as crianças não
ficuldades de relacionamento vinculam-se procuram mais o exercício do brincar, busca
aos modelos estabelecidos pela sociedade nesses espelhos deformes, valores que foram
e que estes mesmos modelos geram acep- de modo geral subvertidos. A oferta de alições de pessoas nos mais diversos meios. mentos com baixo teor nutritivo está entre os
Estudos apontam que a ingestão de nutrien- mais veementes ataques dessa indústria, nuntes – do mesmo modo como o metabolismo ca se viu a verdadeira face do resultado desdestes nutrientes – podem ser modulados se tipo de dieta nos meios de comunicação.
por estruturas neurológicas e por sistemas
neuroquímicos em conjunto com neuroen“Contudo, quero destacar também o que
dócrinos apropriados. As alterações vincu- considero ser o perigo especifico. Trata-se
ladas a estes sistemas neurais podem estar de algo relativo ao conteúdo, que nada mais
ligadas as mudanças nos comportamentos tem a ver com o veículo técnico de comunialimentares. Assim crianças que se alimen- cação de massa. Trata-se destas situações
tam de maneira errada tendem a desenvol- inacreditavelmente falsas, em que aparenver um descontrole com relação aos sinaliza- temente certos problemas são tratados, disdores de adiposidade, que são responsáveis cutidos e apresentados, para que a situação
por informar ao cérebro as quantidades de pareça ser atual e as pessoas sejam confronenergia corporal armazenada além da conta. tadas com questões substantivas. Tais problemas são ocultos sobretudo na medida
em que parece haver soluções para todos
MODELOS PREESTABELECIDOS
esses problemas, como se a amável vovó ou
PELA SOCIEDADE
o bondoso tio apenas precisassem irromper
pela porta mais próxima para novamente
As crianças que passam por esse descompas- concertar o casamento esfacelado. Eis aqui
so alimentar carregam uma carga emocional o terrível mundo dos modelos ideais de uma
muito forte quando postas em contraste com ‘vida saudável’, dando as homens uma imaos padrões vendidos pela Indústria Cultural. gem falsa do que seja a vida de verdade, e
que além disto dando a impressão de que as
“Quanto mais firmes se tornam as posi- contradições presentes desde os primórdios
ções da indústria cultural, mais sumaria- de nossa sociedade poderiam ser superadas
mente ela pode proceder com as necessi- e solucionadas no plano das relações interdades dos consumidores, produzindo-as, -humanas, na medida em que tudo dependirigindo-as, disciplinando-as e, inclusive deria das pessoas” (ADORNO, 2000, p. 84)
suspendendo a diversão: nenhuma barreira se eleva contra o progresso cultural”
(ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 135).
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Apontam-se
fatores
neuroendócrinos
AS ARTES E AS NEUROCIÊNCIAS
como os de maior relevância para a manutenção do nosso organismo ao que se reA atuação independente entre arte e ciênfere ao balanço energético, podendo as- cia não impede o relacionamento entre elas
sim, controlar a perda ou ganho de peso. de diversas maneiras. Podemos encontrar
pontos de convergência, assim como os diQuanto ao que descompensa a aceitação vergentes entre essas duas áreas. A exempadronizada dos elementos que consagram plo, a arte tanto quanto a ciência utiliza-se
a ‘forma perfeita’, estes podem servir de im- da observação apurada para a realizarem
peditivos que podem afetar o estado de hu- suas pesquisas, entretanto nessa observação
mor das pessoas, mais especificamente as de seus objetos de estudo partem de poncrianças, a coisificação imposta nos meios tos de vistas distintos. Nos desafios encononde o fator econômico é imperativo trans- trados em uma área podem refletir algumas
forma pessoas em coisas que são atraídas questões de desinteresse para a outra, muipor outras coisas. A mercadoria é o atrati- to embora os resultados adquiridos nas pesvo das consciências formadas e em forma- quisas desenvolvidas por cada área sejam de
ção as informações chegadas ao cérebro por suma importância para o desenvolvimento
meio de cores e sabores fazem com que o humano e para ambas. Isso pois, o conheciacesso a esses bens estimulem a serotoni- mento que se gera nas duas esferas oferece
na dando ênfase a sensação de saciedade o essencial para o ser humano a fim de que
controlando o estado de humor, entretanto este possa fomentar novas investigações.
esse acesso pode ser deletério ao seu possuidor na medida em que se necessite cada
A preocupação da ciência repousa em
vez mais dele para se controlar as emoções. desvendar os fatores constituintes e os instrumentos que dão funcionamento ao seu
“[...] as pessoas acreditam estar salvas objeto de estudo, por meio da descrição e
quando se orientam conforme regras cien- possível previsão de fatos. Calcula e infere,
tíficas, obedecem a um ritual científico, aprofunda e formula testes e hipóteses hão
se cercam de ciência. A aprovação cien- construir teorias, que serão postas experitífica converte-se em substituto da refle- mentalmente, podendo ser replicadas, para
xão intelectual do factual, de que a ciên- então serem aceitas ou refutadas. A procura
cia deveria se constituir. A couraça oculta a da ciência capta e apreende o máximo dos
ferida. A consciência coisificada coloca a ci- fenômenos estudados com a mínima interfeência como procedimento entre si própria e rência pessoal como já fora dito anteriormena experiência viva” (ADORNO, 2000, p. 70). te. Esse processo de impessoalidade é importante e necessário, portanto, considerado
uma prioridade. A arte reivindica a expressão,
constrói o conhecimento atuando de maneira
a compreender as manifestações do seu objeto de estudo e como ocorre a apresentação
qualitativa e quantitativa desses atributos. É
gerada partindo da intencionalidade e, desse
modo, utiliza-se de símbolos e alegorias visuais, sons, cinéticos ou outros para dar sentido as suas obras. O simbolismo linguístico é
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estruturado em uma composição que organiza: cor, forma, movimento, som, emoção,
ritmo dentre outros atributos que possam vir
a representar a intencionalidade proposta.

compreender as inúmeras possibilidades de
conexões neurotransmissoras realizadas no
encéfalo para aquilo que em primeiro movimento pareça simples e estanque, mas que ao
ser movimentado efetua alterações significaA interação é de fato um elemento que tivas no que se refere a tarefa contemplativa.
encontra no meio características fundamentais, pois relaciona-se, na troca de infor“[...] pois a beleza não oferece resultados
mações, de sensações e assim gera novas isolados nem para o entendimento nem para
maneiras perceptivas e contemplativas em a vontade, não realiza, isoladamente, fins
torno do aprendizado de seu objeto de es- intelectuais ou morais, não encontra uma
tudo. A arte pode se apropriar de maneira a verdade sequer, não auxilia nem mesmo o
interagir com o objeto de estudo e, se pre- cumprimento de um dever, e é, numa palaciso for interferir no fenômeno observado. vra, tão incapaz de fundar o caráter quanto
de iluminar a mente. Pela cultura estética,
“Na medida em que os signos se afirmam, portanto, permanecem inteiramente indecom justeza, com acento, com profundida- terminados o valor e a dignidade pessoais
de, na medida em que eles tomam o corpo de um homem, à medida que estes só poe seus hábitos, eles estimulam; em contra- dem depender dele mesmo, e nada mais se
partida, os sentimentos interiores pouco a alcançou senão o fato de que, a partir de
pouco realmente se instalam na alma do ator, agora, tornou sê-lhe possível pela natureza
se ampliam, se suplantam. É nessa fase do fazer de si mesmo o que quiser – de que lhe
trabalho que surge, amadurece e se desen- é completamente devolvida a liberdade de
volve uma sinceridade, uma espontaneida- ser o que deve ser.” (SCHILLER, 1995, p.110)
de construída, obtida, pode-se dizer, agindo
como uma segunda natureza; inspirando,
Ainda para os gregos a arte realiza ligapor sua vez, reações físicas e seus dados ções fundamentais no campo dos sentidos,
de autoridade, de eloquência, do natural e fornecendo elementos fundantes de novas
da liberdade” (COPEAU, 1955, p. 32-33). sensações que pela própria natureza artística representa no cérebro humano reações
Cada ação humana é planejada, aprender, emocionas e afetivas ou de repulsa. A arte
correr, ensinar, desenhar, pintar, dançar ou se apoia nas estruturas emocionais para que
cantar é calculada e analisada por meio do seu sentido tenha mais veemência, ao mesmo
funcionamento do nosso sistema nervoso. tempo em que as representações sociais se
Dessa maneira, é o sistema nervoso quem valem da contemplação para explicar os esfornece e o suporte para que seja viável a tados emocionais das pessoas a neurociência
prática de uma ação artística. Não é estranho se utiliza desse dispositivo para ampliar os esobservarmos o encantamento dos atores so- tudos em torno do caráter científico. As interciais que se dedicam a estudar o sistema ner- pretações podem afetar o cérebro de divervoso em ação. Entre os gregos havia os que sas formas como vemos em LOBATO (1951).
diziam que a contemplação é o primeiro passo no caminho da sabedoria, e que quando
não temos a potencialidade de nos maravilharmos, corremos o risco de deixar de saber.
Torna-se um espetáculo magistral visualizar e
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A comunidade educacional está se tornando consciente que “entender o cérebro” pode apontar novos caminhos para a pesquisa e melhorar as políticas e práticas educativas. Isso em contato com os conhecimentos do meio acadêmico, com as contribuições didáticas e com as áreas do conhecimento estudantil vem dando um novo fôlego ao desenvolvimento educacional.
Este trabalho constitui uma síntese sintética da aprendizagem função cerebral por meio da
neurociência e como essa relação se dá com os estímulos artísticos, e portanto, submete temas
cruciais à atenção da comunidade educativa e neurocientífica. Ele não propõe soluções simplistas, nem afirma que a neurociência tem a resposta para tudo. Por outro lado, constitui um
inventário objetivo do conhecimento atual na encruzilhada da neurociência cognitiva e aprendizagem; também indica caminhos para explorar e listar as implicações ao processo de ensino.
A neurociência demonstra claramente que o cérebro tem uma grande capacidade adaptação às demandas de seu meio ambiente, plasticidade e conexões neurais são criadas ou outros são enfraquecidos ou eliminados conforme necessário. A extensão da
modificação depende de tipo de aprendizado: Aprendizado de longo prazo leva a mudanças mais profundas. Ela também depende de quando a aprendizagem acontece.
Podemos associar cultura a arte como instrumento de auxílio imaginativo, subjetivo, narrativo e frequentemente controverso, mas muito raramente científica. Em contraste a isso, nós
retratamos ciência como lógica, objetiva, factual, e integral ao nosso entendimento da natureza, tanto de nós mesmos quanto o mundo ao nosso redor. Mas o crescente insight que alguns
cientistas tiveram veio a reconhecer o trabalho de artistas como co-investigadores da realidade, assim levaram suas abordagens a diferirem, artistas e os cientistas, se esforçando para um
objetivo comum em busca pelo reconhecimento das partes constituintes do conhecimento.
Portanto acreditamos ao associarmos neurociência à arte encontramos os elementos que além
de sustentar nossas aspirações, contribuímos para enriquecer os estudos sobre essa ciência que
cada dia mais ganha proporções importantes. Lacunas existem e sempre hão de existir pois o conhecimento não é algo que se esgota, sempre há de surgir uma nova possibilidade, temos a crença de que a continuidade da pesquisa em questão possa caminhar em torno da questão alimentar que abordamos aqui, mas para o momento estamos satisfeitos com os resultados obtidos.
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CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN FREQUENTAREM ESCOLAS PARA
CRIANÇAS TIDAS COMO “NORMAIS”

RESUMO: Para compreender a importância de uma criança com Síndrome de Down fre-

quentar uma escola regular, houve a leitura e interpretação de vários dados e literaturas, quanto melhor a criança for aceita pela família, sociedade e grupo acadêmico, maior e melhor será
o seu desenvolvimento. Uma das maiores barreiras é a formação dos profissionais que lidarão
diretamente com essas crianças, os espaços físicos e materiais adequados para tal.O educador é o eixo principal para a formação da sociedade inclusiva, ele está lidando com crianças,
que em sua maioria, não têm preconceitos inseridos. As dificuldades são imensas, a maioria
é por falta de informação, o portador de Síndrome de Down não é um doente, ele tem suas
limitações onde as mesmas têm que ser respeitadas, como de qualquer outro ser. A inclusão
é o ato de incluir de uma forma globalizada, e não somente dentro da instituição educacional.

Palavras-chave: Crianças; Síndrome de Down; Escola; Limite; Respeito.
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INTRODUÇÃO
Com este tema quero enfocar sobre Criança com síndrome de Down frequentarem
escolas tidas para crianças “normais”, pois
esses portadores são capazes de entenderem e compreenderem suas limitações e
conviverem com elas em grupo. O primeiro documento sobre essa síndrome se deu
em 1866 descrita pela por Langdon Down,
essa síndrome sempre existiu na humanidade, mas parece que nos dias atuais existem
mais, mas o que ocorre é que antigamente
essas as crianças ficavam em casa, em contato apenas com os mais íntimos, com o tempo os cuidados que receberam permitiram
sua inclusão social e elas são vistas por toda
a parte, ativas e atuantes, dentro de instituições educacionais e trabalhando, apesar do
desenvolvimento físico e mental mais lento.
A síndrome pode aparecer em qualquer etnia,
classe social e econômica. As pessoas com
síndrome de Down, possui uma anomalia genética num dos 23 pares de cromossomos.
Os indivíduos possuem algumas características físicas em comum, como rosto redondo, olhos puxados e certo retardo mental. A
criança com síndrome de Down precisa ser
estimulada desde o nascimento para vencer
as limitações que essa alteração genética traz
consigo, feito com carinho, amor e atenção,
podemos ter resultados muito satisfatório.

Este artigo tem como objetivo a inclusão
social e mostrar que é possível, uma criança
com síndrome de down frequentarem instituições educacionais dita para crianças “normais”, o que é necessário são ajuste para que
essa inclusão seja realizada de uma forma
satisfatória, tanto para a instituição e principalmente para o educando, onde ninguém
deva ser separado do outro por uma questão de diferença, procurando realizar um desenvolvimento comum e igualitário a todos.
No início da vida acadêmica é possível que o
portador de Síndrome de Down não consiga
atingir um nível satisfatório perante aquele
que não possui anomalia, mas isso não descarta a possibilidade da escolarização, pois
existem relatos que muitos chegam a completar o ensino fundamental, outros o médio, e tem os quais entram na universidade.
Os alunos portadores de Síndrome de
Down em sua maioria são carinhosos e atenciosos, eles precisam de atenção, estímulos
e paciência dos profissionais e também em
seu ambiente familiar. Os profissionais devem estar bem preparados para os receberem, pois ele será o mediador nesse processo
de inclusão. Neste caso levanta-se o seguinte questionamento: A educação escolar está
sendo primordial para o auxílio no desenvolvimento da criança com Síndrome de Down?

Nos dias atuais encontramos instituições
educacionais, tanto pública como privada,
que atendem alunos portadores de alguma anomalia ou deficiência, mas ao mesmo
tempo, nessas instituições encontrarmos
professores e profissionais de outras áreas
com dúvidas e dificuldades de como realizar o seu trabalho de uma forma satisfatória
e adequada, para que seja bem aproveitado.
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CRIANÇAS COM SÍNDROME DE
DOWN, FREQUENTAREM ESCOLAS
DITAS COMO “NORMAIS”
A síndrome de Down é causada pela presença de três cromossomos 21 em todas ou
na maior parte das células de um indivíduo.
Isso ocorre na hora da concepção de uma
criança. As pessoas com síndrome de Down,
ou trissomia do cromossomo 21, têm 47 cromossomos em suas células em vez de 46,
como a maior parte da população. Nenhum
comportamento dos pais causam a síndrome
de Down, ela é uma deficiência no cromossomo 21, nada pode ser feito para evitá-la,
ela não é uma doença e sim uma anomalia.

A pessoa que possui a síndrome, essa alteração causa problemas no desenvolvimento
corporal e cognitivo, promovendo características físicas típicas, citadas acima, e deficiência intelectual, principalmente nos atrasos
no campo da aquisição da linguagem, comunicação e da cognição, tendo também terão
no desenvolvimento motor e na estatura, relacionados ao crescimento e ganho de peso.

Dentre as características físicas de um
portador de Síndrome de Down são, : olhos
amendoados, maior propensão ao desenvolvimento de algumas doenças e hipotonia
muscular. Em geral, as crianças com síndrome de Down são menores em tamanho e
seu desenvolvimento físico, mental e intelectual pode ser mais lento do que o de outras
crianças da sua idade. a síndrome de Down
não é uma doença, e sim uma condição inerente à pessoa, desta forma não se deve falar em tratamento ou cura para a trissomia
do 21, mas eles estão mais vulneráveis a algumas questões de saúde que devem ser
observadas desde o nascimento da criança,
como cardiopatias e problemas respiratórios.

Durante muito tempo o portador da síndrome de Down era considerado uma pessoa
incompetente, tendo um enorme preconceito
sobre essa anomalia, eles pareciam em não
fazer parte da sociedade, sendo que hoje
através de estudos e estatística sabemos que
eles podem estudar, aprenderem a ler, escrever, tem sentimentos, amor e tristeza, como
qualquer outra pessoa dita como “normal”. A
expectativa de vida de indivíduos que nasceram com Síndrome Down aumentou, hoje
em dia, devido aos avanços tecnológicos e da
medicina, indivíduos com essa condição podem viver por mais 60 anos com qualidade.
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Segundo Schwartzman (2003), tanto o
comportamento quanto o desenvolvimento
cognitivo dos portadores de Down, não estão
exclusivamente relacionados à sua alteração
cromossômica, mas sim ao restante do seu
potencial genético e, principalmente, ao estímulo social que recebe do contexto sociocultural a qual está inserida. Cada indivíduo
tem o seu modo de se integrar e seu tempo
de evoluir conforme suas necessidades é a interação que faz o ser humano se desenvolver.

Nos últimos anos, tem crescido muito a política educacional com relação aos estudantes com Síndrome de Down, sendo focada
a inclusão desses jovens na rede regular de
ensino. Isso elevou o número de matrículas,
porém esse tipo de inclusão nem sempre é
feita de maneira correta, devido a falta de
recursos humanos e pedagógicos das instituições educacionais tanto privadas como as
públicas, elas devem melhorar seu sistema
educacional, sua infraestrutura e estrutura
humana para receber esse tipo de estudantes.

O ambiente ideal para se transmitir e construir conhecimento, cultura e cidadania, a todas as crianças é na escola, onde ela é garantida por lei. A constituição federal de 1988
Art. 205. A educação, direito 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 sua qualificação para o trabalho. Art. 206.

A matrícula de crianças e jovens com síndrome de Down é garantida por lei, não podendo a instituição alegar a falta de preparo
para recebê-los.

O artigo 8º da Lei 7.853/89 específica que
recusar a inscrição de um aluno em qualquer
escola, seja pública ou privada, por motivos
relacionados a qualquer deficiência, é crime.
Além de receber uma multa, os diretores ou
responsáveis pela escola que se negar a maO ensino será ministrado com base nos se- tricular pessoas com deficiência podem ser
guintes princípios: I – igualdade de condições punidos com reclusão de um a quatro anos.
para o acesso e permanência na escola; Art.
208. O dever do Estado com a Educação será
efetivado mediante a garantia de: III - atendimento educacional especializado aos porEm 1994, a declaração de Salamanca entadores de deficiência, preferencialmente na fatiza de forma quase redundante que “edurede regular de ensino; IV - atendimento em cação para todos efetivamente significa para
creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos todos”. Requisitos, restrições e exceções são
de idade. Art. 213. Os recursos públicos se- inerentes à lógica da integração. Na inclusão,
rão destinados às escolas, podendo ser dirigi- todos têm direito à educação, não se trata só
dos a escolas comunitárias, confessionais ou de acesso. A Convenção da ONU sobre os
filantrópicas, definidas em lei, que: I – com- direitos das pessoas com deficiência, ratifiprovem finalidade não lucrativa e apliquem cada no Brasil com equivalência de emenda
seus excedentes financeiros em educação. constitucional em 2008, garante participação efetiva, sem discriminação e com base
na igualdade de oportunidades, para o pleno
desenvolvimento do potencial do educando.
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A lei existe, mas não garante que a instituição educacional saberá como trabalhar
com essa criança de uma forma satisfatória. Durante muito tempo, acreditava-se que
era possível generalizar pessoas e, assim,
padronizar estratégias terapêuticas e pedagógicas a partir de um mesmo quadro diagnóstico. Atualmente, já sabemos, por experiência, que essa noção é no mínimo simplista.

Apesar de todos terem a consciência de
que a educação das pessoas com deficiência é um direito inquestionável, muitos
professores e gestores escolares ainda resistem, declarando-se despreparados para
concretizá-la. Até mesmo educadores que
se dizem favoráveis à inclusão de pessoas com deficiência admitem exceções, alegando não terem o “preparo necessário”.

Ainda que apresentem pareceres diagnósticos absolutamente iguais, duas pessoas podem reagir às mesmas intervenções de maneiras diferentes. Com o tempo, as pesquisas
desmistificar a ideia de que haja uma “receita”
para ensinar esses estudantes ou outros, o ativo é a presença, ou seja, a escola não tem mesmo como saber, antecipadamente, como proceder com uma criança ou adolescente com
base em seu diagnóstico. E isso não se aplica
somente a pessoas com alguma deficiência, já
que a diferença é própria da condição humana.

Existe uma grande ilusão quando acreditam
que a escola precisa, estar pronta antes, para
depois receber os alunos com deficiência. Vygotsky enfatiza que a condição humana não
é dada pela natureza, mas construída ao longo de um processo histórico-cultural, pautado nas interações sociais realizadas entre o
homem e o meio, ou seja, o preparo do professor no contexto da educação inclusiva é o
resultado da vivência e da interação cotidiana
com cada um dos educandos, com e sem deficiência, a partir de uma prática pedagógica
dinâmica que reconhece e valoriza as diferenças. Não há especialização capaz de dizer o
que somente no dia a dia poderá ser revelado.

O processo de aprendizagem de cada estudante é singular.. Mesmo que duas pessoas apresentem o mesmo diagnóstico, elas
podem reagir de modos diferentes a uma
mesma intervenção. Assim, a recomendação
dada aos educadores é a de conhecer todos
de forma individual, perceber como cada
um aprende e valorizar suas singularidades.
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Além disso, a insegurança expressa no argumento da falta de preparo revela, muitas
vezes, a fragilidade da escola em lidar com a
diferença. Por trás do discurso aparentemente “responsável” de que as escolas não estão
prontas para receber determinados alunos por
serem incapazes de suprir suas necessidades,
de lidar com as suas dificuldades e de oferecer
recursos ou pessoal adequados, está, muitas
vezes, a noção de que alguns estudantes não
são ou não estão aptos a frequentá-las devido a suas condições, na verdade a instituição
tem medo do novo, de lidar com a diferença.

A educação inclusiva não é rápido e nem
fácil, requer é um processo contínuo e dinâmico, que precisa da participação de todos os
envolvidos, inclusive do próprio educando e
seus familiares, por isso, é necessário, garantir
sua presença na escola, para que a equipe pedagógica possa conhecê-lo bem e assim buscar identificar meios de garantir sua inclusão
efetiva. É de suma importância que esta inclusão seja feita de modo colaborativo, todos
os envolvidos, inclusive a família, para participarem desse processo investigativo, desta
forma oferecendo apoios aos estudantes que
precisam de algum tipo de ajuda para realizar
as propostas a fim de garantir o direito à igualdade de oportunidades, reiterando que é preciso conhecer muito bem os alunos para saber
qual é o apoio que necessitam. A Convenção
da ONU, garante medidas de apoio para pessoas com deficiência, no âmbito do sistema
educacional geral, objetivando sua “inclusão
plena”. A principal medida de apoio é o (AEE)
atendimento educacional especializado.

Uma escola inclusiva é uma escola que inclui a todos, sem discriminação, e a cada um,
com suas diferenças. Perseguindo a aprendizagem de forma ampla e colaborativa, oferecendo oportunidades iguais para todos e estratégias diferentes para cada um, de modo
que todos possam desenvolver seu potencial.

Se a educação fundamental inclusiva no
Brasil está começando, o ensino médio e
o superior constituem um grande desafio.
Ao mesmo tempo em que os alunos com
síndrome de Down vão encontrando espaços para progredir e avançar na sua educação, as escolas e universidades precisam
se adequar a esta nova situação. É possível
notar que cada vez mais jovens com síndrome de Down concluem o Ensino Médio, com ou sem adaptações curriculares.

A educação acadêmica é fundamental para
o desenvolvimento dessas crianças pois com
o seu aprendizado dentro de uma educação
acadêmica, o aluno aprende a ser crítico e formar sua própria identidade, além do desenvolvimento psicoafetivo e o processo de socialização. Conviver com pessoas de diferentes
origens e formações em uma escola regular
e inclusiva pode ajudar ainda mais as pessoas com síndrome de Down a desenvolverem
todas as suas capacidades, com a ajuda dos
educandos e de seus familiares poderão ser
inseridas na sociedade com menos restrições.
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Antigamente, pensavam que as pessoas
com síndrome de Down nasciam com uma
deficiência intelectual severa, hoje já sabemos que o desenvolvimento da criança depende fundamentalmente da estimulação
precoce, do enriquecimento do ambiente no
qual ela está inserida e do incentivo das pessoas que estão à sua volta. Com apoio e investimento na sua formação, os alunos com
síndrome de Down, assim como quaisquer
outros estudantes, têm capacidade de aprender, respeitando sempre o limite de cada um.
O papel da escola é ser inclusiva e dar
a assistência de acordo com a necessidade de cada um, incluindo novos métodos,
de maneira em que auxilie no desenvolvimento e amplie o conhecimento dos alunos. Através do lúdico o professor poderá
integrar este aluno aos outros com mais facilidade, onde o preconceito é deixado de
lado e estimulando a interação entre eles.
Cada alunos, independentemente de qualquer deficiência, tem um perfil único, com
habilidades e dificuldades em determinadas
áreas, algumas características associadas à
síndrome de Down merecem a atenção de
pais e professores, como o aprendizado em
um ritmo mais lento, a dificuldade de concentração e de reter memórias de curto prazo,
assim necessitam de mais interação e que
sejam estimuladas o tempo todo. As crianças
com síndrome de Down quando tem o contato com as outras “ditas como normais” a
ajudam no seu aspecto emocional e pessoal,
essa mudança só ocorre quando todos envolvidos tem a consciência de tal importância.
É de grande valia a inserção de toda criança
no contexto escolar para a socialização, aprendizado e a formação pessoal, independente de
síndrome ou não, todos nós possuímos certas habilidades e enfrentamos dificuldades.
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A inclusão é um processo social um pouco mais complexo, pois engloba a educação
inclusiva, e vincula o respeito e direitos humanos. A educação inclusiva evidencia o problema social com relação à forma que os deficientes eram tratados, excluídos de ambientes
comuns, sem direito de participar de forma
ampla do contexto social. De acordo com
Voivodic (2008), atualmente podemos ver na
sociedade pessoas com Síndrome de Down
que conquistaram seus espaços, venceram
preconceitos e suas dificuldades. Pois, vencer
os desafios é a maior conquista da luta pela
inclusão dessas crianças na rede do ensino regular. Não se pode inserir a criança na escola
regular sem um acompanhamento. A criança
ainda não tem preconceitos, a escola tem que
mostrar que a sociedade é formada por pessoas diferentes, a criança acaba se tornando
um cidadão mais consciente. As escolas normais ou regulares devem aumentar as suas
capacidades para identificarem e integrarem
as crianças com Síndrome de Down. O sistema de ensino tem de dar lugar à qualidade de
ensino. Pesquisas de estudos evidenciaram
que, mesmo aquelas crianças com a Síndrome
de Down, ao apresentarem um nível maior de
dificuldade, obtiveram melhora quando incluídas na escola regular. Entretanto, os autores
alertam que uma mesma criança inserida em
diferentes contextos de inclusão, caminha
para o sucesso de modos diversos, pois muitas escolas possuem formas variadas de lidar
com estas crianças, isso ocorre também com
as crianças “ditas como normais”, é comum do
ser humano, afinal cada ser é um ser, com pensamentos, atitudes e habilidades diferentes.

Apesar de estar evidente a contribuição
do ambiente da escola regular para o desenvolvimento global das crianças com Síndrome de Down, a inclusão também favorece as crianças com desenvolvimento típico.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A criança com síndrome de Down quando frequentava uma escola comum, ajuda a si mesma como os outros, pois os alunos estarão trabalhando o respeito, a tolerância, quando encontrado outra pessoa na sociedade com qualquer que seja a síndrome saberá que é apenas uma anomalia genética, mas também é um ser como
qualquer outro com sentimentos e capaz de aprender dentro dos seus próprios limites.

A lei existe e garante a educação a todos, mas é necessária uma educação de inclusão que garante este processo. Para que haja a inclusão escolar, são necessárias mudanças, quebras de paradigmas e novas perspectivas educacionais

A inclusão social, não somente da Síndrome de Down, tem conseguido mais espaço nas
instituições educacionais e na sociedade., mas para que haja maior efetividade é necessário de apoio de políticas específicas na conscientização da população e que sejam realmente implementadas na sociedade, com o intuito de incluir as na rede regular de ensino. Melhor formação e preparação a todos os profissionais que iram lidar com a síndrome.

A educação das crianças com Síndrome de Down é possível, mesmo com todas as limitações, pois são crianças capazes de aprender, no seu tempo, apenas temos que respeitar
o limite de cada um. A educação visa melhorar sua vida diária e sua autonomia. A inclusão
deve ser ampla no sentido de atender não só a criança, mas toda a sua família, que precisa
de orientação pedagógica e acompanhamento de profissionais da saúde, para que a qualidade de vida tanto da criança quanto de seus familiares seja cada vez mais aprimorada.
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A IMPORTÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ORALIDADE PARA OS
ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RESUMO: O presente artigo traz como tema a importância do desenvolvimento da oralidade

para os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental das escolas públicas do município de
São Paulo. Adotamos a abordagem da pesquisa bibliográfica. Autores como Freire (1982),
Prado (1996), Grossi (2008), Lajolo (2005), entre outros, foram importantes interlocutores
neste processo. O trabalho com a oralidade é um dos temas principais, considerando de
extrema relevância a leitura realizada diariamente pelo professor. Em seguida, trataremos
um pouco da história sobre a literatura infantil. Por último, utilizando como referencia os
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), ressaltamos a necessidade de oferecermos uma
diversidade de textos ouvidos por parte do aluno, a utilização da oralidade em diferentes
circunstancia e a importância do trabalho com projetos.

Palavras-chave: Leitura; Oralidade; História; Literatura; Ensino.
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INTRODUÇÃO
A leitura nas séries iniciais do Ensino Fundamental da Prefeitura do Município de São Paulo,
durante muitos anos foi concebida como algo adquirido pela memorização. Por muito tempo ensinou-se a ler e escrever aprendendo primeiro as letras do alfabeto iniciando-se pelas
vogais, depois o encontro vocálico, as consoantes, as famílias silábicas, formação de palavras
e de frases. Finalmente as crianças estariam preparadas para a leitura de textos prontos e
sem sentido, sem significado, textos com poucas reflexões, não desenvolvendo a criatividade, apenas a função de fixar as sílabas estudadas, decorando-as pela repetição constante.
É preciso ter em mente que ler é muito mais que decodificar e a escola precisa colocar em
sua prática diária a ampliação do conceito da leitura.
O desenvolvimento da capacidade de ler e escrever não é um processo que se encerra quando o
aluno domina o sistema de escrita, mas se prolonga portoda avida com a participação crescente nas
práticas que envolvem a língua escrita traduzindo na competência de lere produzirtextosvariados.
Grossi ressalta que:
Pessoas que não são leitoras têm a vida restrita à comunicação oral e dificilmente ampliam seus
horizontes, por ter contato apenas com ideias próximas das suas, nas conversas com amigos. [...]
‘é nos livros que temos a chance de entrar em contato com o desconhecido’, conhecer outras épocas e outros lugares – e, com eles, abrir a cabeça. Por isso, incentivar a formação de leitores é não
apenas fundamental no mundo globalizado em que vivemos. É trabalhar pela sustentabilidade
do planeta, ao garantir a convivência pacífica entre todos e o respeito à diversidade. (2008, p. 3).
Portanto, a escola precisa oferecer práticas de leitura e escrita já que as crianças com
menos acesso a cultura escrita são aquelas que mais fracassam no início da escolaridade.
O presente artigo traz como tema: “A importância do desenvolvimento da oralidade para alunos
dos anos iniciais do ensino fundamental das escolas públicas do município de São Paulo”. Porém,
nos perguntamos: É possível desenvolver a oralidade para os alunos do ensino fundamental de
forma prazerosa? Qual seria o papel da escola quanto a utilização adequada da linguagem oral?
Tentaremos nos próximos capítulos responder a essas questões tendo como fundamentação alguns referenciais teóricos de Freire (1982) e Prado (1996), sobre a importância de ler para uma criança. Em seguida, trataremos sobre um pouco de
história sobre a literatura infantil. E por último, versaremos sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e a importância da oralidade e o trabalho com projetos.
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A IMPORTÂNCIA DE LER PARA UMA
CRIANÇA
O livro leva a criança a desenvolver a
criatividade, a sensibilidade, a sociabilidade, o senso crítico, a imaginação criadora,
e algo fundamental, o livro leva a criança a
aprender português. É lendo que se aprende a ler, a escrever, interpretar. É por meio
do texto literário (poesia ou prosa) que ela
vai desenvolver o plano das ideias e entender a gramática, suporte técnico da linguagem. Estudá-la, desconhecendo as estruturas poético-literárias da leitura, é como
aprender a ler, escrever e interpretar, e não
aprender a pensar (PRADO, 1996, p. 19-20).

Assim, a proposta de atividades variadas é de grande valor para o processo de construção da autonomia e desenvolvimento da criança em formação.

A história tem uma magia sem igual e é
capaz de ajudar a criança a se soltar na linguagem, o reconto feito por ela é muito lindo, pois a criança que é tímida consegue
se expor sem nenhuma barreira, a criança
tem a necessidade de contar o que gostou.

Nas rodas de conversa a criança fala aberAs situações escolares, muito comuns, em
que o professor propõe a leitura de um poe- tamente como é o que sente quando se
ma ou de uma história e em seguida pergunta fala de história, geralmente eles se veem
aos alunos o que o autor quis dizer precisam como personagem principal da história.
ser superadas. A leitura literária só dá satisfação ao leitor quando ele participa da análise e não se limita a contemplar a solução
A criança nos anos iniciais do ensino funjá formulada pelo autor, ou pelo professor.
damental apesar de não saber como ler e
escrever tem a imaginação e os conceitos mais ricos que a leitura pode trazer.
É muito importante a leitura de histórias
e nesse contexto, o professor deve proporcionar várias atividades inovadoras, proQuando a criança pega um livro percecurando conhecer os gostos de seus alunos e a partir daí escolher um trabalho ou be-se que ela começa a contar de acoruma história que vá ao encontro das ne- do com o que sua imaginação manda.
cessidades da criança, adaptando o seu
vocabulário, despertando esse educando para o gosto, deixando-o se expressar.
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Há muito tempo já se apresenta a leitura aos
alunos, mas não com a importância que deve
ter, alguns professores preferem ler alguns livrinhos de poucas páginas na intenção de se
acabar logo, sem ao menos usar a magia que os
livros proporcionam, muitos jovens hoje não
tem a magia e mesmo a vontade de ler um livro.

As leituras não podem ser ignoradas independente da idade da criança. Os CEIs
(Centros de Educação Infantil) também proporcionam as crianças momentos de leitura,
quando chegam às EMEIs ( Escola Municipal
de Educação Infantil) pedem para que leiam
para eles. Quando se dá um livro para uma
criança ele consegue ver o livro todo, claro que no primeiro momento as figuras que
chamam atenção, mas, após o olhar nas leA leitura na verdade tem o objetivo de ajudar tras, mostra curiosidade do que está escrito.
no desenvolvimento da criança e do adolescente, uma vez que não se deve ler por ler e sim
por um objetivo. Quando você lê desenvolve
a linguagem oral e amplia o repertório da linguagem. Os portadores de textos são diversos,
O professor que se apresenta como um leipor mais que a leitura e escrita sejam impor- tor atualizado e participante, facilita a formatantes na vida da criança, ela tem que ter no- ção de leitores. É fundamental que o profesção da diversidade que é o universo da leitura. sor leia para seus alunos de forma envolvente
e prazerosa, tentando despertar o desejo de
fazer o mesmo. A leitura irá, com o estímulo do
professor, contribuir para o desenvolvimento
Ao ler um jornal a criança notará que está intelectual, crítico e criativo do educando.
falando do lugar que vive e como está o meio
que mora; a leitura de um bilhete mostra
como está o andamento da sua escola, o que
está acontecendo, se vai ter festa ou reunião.
É muito importante fazer esse link, ele estará
Assim,
como
FREIRE
coloca,
preparado para informar aos pais os aconte...(porque há também uma espécie assim de
cimentos e com certeza com muito orgulho. sabedoria de fazer a leitura, que você obtém
fazendo a leitura)... Isto é: você não ensina
propriamente a ler, a não ser que o outro leia,
mas o que você pode é testemunhar ao aluno como você lê e o seu testemunho é eminentemente pedagógico(FREIRE, 1982, p.8).
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UM POUCO DE HISTÓRIA SOBRE A
LITERATURA INFANTIL
A literatura surgiu quando as mães contavam histórias para seus filhos, mas não
eram escritas e sim inventadas. Os primeiros livros surgiram nos meados do século XVII quando começaram a escrever as
histórias. Antigamente as obras eram satíricas; era um tempo de repressão e por
isso era obrigado a esconder as intenções.

O início da literatura infantil foi marcada por
Perrault (1628 e 1703) com o livro Mãe Gansa, Barba Azul, Cinderela, entre outros. Foi
então que apareceram os Irmãos Grimm que
sustentam a magia até hoje. Lewis Carrol Andersen escreveu Patinho Feio no século XX.

A leitura tem a função de completar realidades vivenciadas pelas crianças. A magia dos contos quando se confrontam com
a realidade na sua vida faz de maneira saudável uma comparação do que é bom e do
que não se deve fazer. Não é fácil encontrar
uma galinha que bota ovos de ouro, mas amigos que podem ajudar; histórias que fazem
o individuo lutar pelo amanhã. A história da
Branca de Neve quando mostra a madrasta

má entra na realidade de muitas casas, uma
vez que as famílias de hoje não se baseiam
numa estrutura de antigamente, filhos chegam, pais se separam, e diante disso o professor deve ter um aparato do que é legal
se falar, o estatuto; a escola tem o papel
de amparar as crianças quando for preciso.

Também contamos com as obras
de Monteiro Lobato e muitos outros.

Chapeuzinho
vermelho,
Branca
de
Neve, João e o Pé de Feijão, são obras literárias que estão passando de geração
para geração e ninguém cansa de ouvir.
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A literatura dos contos de fadas é de uma
riqueza sem igual. Os planejamentos devem ser sempre de acordo com a idade,
uma vez que a magia depende muito de
quem as passa. O professor deve também
se estruturar para poder trabalhar realmente com o que é bom para seus alunos.
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Assim, enquanto educadores, precisamos
nos conscientizar da responsabilidade que
temos de estimular e incentivar a prática a
leitura, não deixando os livros guardados nas
estantes e sendo capaz de compreender a importância da leitura para a vida individual, social e cultural do ser humano. Segundo Ziraldo
(1988, p.27), “... a tônica da escola deveria ser a
leitura, num trabalho que fizesse do hábito de
ler uma coisa tão importante como respirar.”

O que se pode colocar como “novo”
nos PCNS (parâmetros curriculares nacionais) é a ênfase no papel da escola quanto à utilização adequada da linguagem oral
de forma mais competente em instâncias
distintas daquelas do espaço privado: contextos informais, coloquiais e familiares.

Normalmente o uso da oralidade em público não é ensinado. É como se todas as pessoas por já saberem falar a língua, o façam natuOS PAR METROS CURRICULARES
ralmente (sem inibição ou medo) em qualquer
NACIONAIS (PCNs) E A
situação. Quantas vezes nos surpreendemos
IMPORTÂNCIA DA ORALIDADE
em uma reunião mais formal, tendo o que dizer, querendo dizer e ao iniciarmos nossa fala
Os parâmetros curriculares nacionais percebemos que não conseguimos articular
(1998:133) da língua portuguesa
dão adequadamente as nossas ideias e opiniões.
dicas de projetos para o trabalho com texto.
Os projetos são excelentes situações para
que os alunos produzam textos de forma
contextualizada, além do que dependendo
de como se organizam, exigem leitura, escuta
de leituras, produção de textos orais, estuAssim, mesmo sabendo falar em outras sido, pesquisa e outras atividades. Os projetos tuações, tendo o que falar, muitas vezes, não
além de oferecerem reais condições de gran- sabemos fazê-lo, por não termos o domínio de
de valor pedagógico podem apontar a neces- como fazer. Deste modo, à medida que somos
sidade de ler e analisar uma grande varieda- expostos a inúmeras e diferentes situações e
de de textos e portadores do tipo que se vai à medida que o fazemos, podemos avaliar,
produzir: como se organizam, que caracterís- adequar, acertar nossa exposição às obserticas possuem ou quais tem mais qualidades. vações e comentários feitos pelos nossos ouvintes durante ou no final da apresentação de
nossa fala. Assim, vamos nos familiarizando e
“naturalizando” nossa fala em público (exposição oral de um tema estudado, por exemplo), demonstrando segurança e autonomia.
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Pensando desta maneira, cabe ao professor planejar e propiciar situações didáticas em que os alunos aprendam usos
e formas da oralidade, em diferentes variedades e registros de acordo com as diferentes intenções, suportes de texto e
situações, considerando diferentes interlocutores e graus de formalidade que eles exigem.

O professor no trabalho com a leitura, segundo NEVES é
... aquele que apresenta o que será lido: o
livro, o texto, a paisagem, a imagem, a partitura, o corpo em movimento, o mundo. É
ele quem auxilia a interpretar e a estabelecer
significados. Cabe a ele criar, promover experiências, situações novas e manipulações
que conduzam à formação de uma geração
de leitores capazes de dominar as múltiplas
formas de linguagem e de reconhecer os vaDeste modo, os PCNs propõem que a prá- riados e inovadores recursos tecnológicos,
tica da oralidade ofereça o indiscutível aces- disponíveis para a comunicação humana
so à diversidade de textos ouvidos por parte presentes no dia-a-dia (NEVES, 1998, p.14).
do aluno e o testemunho da utilização que se
faz da oralidade em diferentes circunstâncias.

O professor precisa ser referência para seus
alunos, realizando uma leitura estimulante,
diversificada, reflexiva e crítica. Porém, para
que haja êxito na formação do leitor, é preciso efetuar uma leitura estimulante, reflexiva, diversificada, crítica, ensinando os alunos a usarem a leitura para viverem melhor.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Faz-se necessário a prática constante da oralidade, utilizando diversos portadores de texto e em diferentes circunstâncias. Somente colocando em prática é que seremos capazes de avaliar os erros e melhorar cada vez mais. Portanto, a oralidade em público precisa ser ensinada. Ler não é somente decodificar, e esse conceito de
leitura que foi presente em nossas escolas e ainda existe em muitas, precisa ser ampliado.

Ninguém aprende a ler sozinho, o educador deve estimular, utilizando leituras que vão de encontro as necessidades dos alunos, e que os façam sentir prazer, estimulando a imaginação, a criatividade, contribuindo no desenvolvimento cognitivo e na formação de leitores críticos e transformadores.

É função da escola ensinar a ler e ampliar o domínio dos níveis de leitura.

Segundo Prado (1996, p. 19), “no período mais importante de se formar o gosto pela leitura, as crianças estão na escola de primeiro grau. Está, pois, na escola de primeiro grau o maior compromisso com a formação do leitor”.
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO BRASIL E SEUS DESAFIOS
RESUMO: Este artigo tem como objetivo o estudo sobre o atendimento das crianças que

apresentam algum tipo de deficiência auditiva dentro da rede pública de ensino e o que
o professor que pretende atender essas crianças precisa saber, deve estudar, para dar um
atendimento especial e de qualidade para essas crianças. O professor precisa conhecer alguns
motivos pelos quais as crianças nascem com essa deficiência, o que pode causar no decorrer
dos anos, como se dá o desenvolvimento dessas crianças, especialmente o cognitivo e as
suas formas de se comunicar. Descrevendo um pouco os graus da surdez e suas diferenças,
e quanto a idade da perda auditiva interfere no aprendizado das crianças, algumas formas
e intensidades, além de descrever alguns fatores que as crianças podem vir a apresentar,
e como a família pode acabar melhorando ou piorando o desenvolvimento da criança que
apresenta uma deficiência auditiva.

Palavras-chave: Aprendizagem; Comunicação; Deficiência Auditiva; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO
Esse trabalho tem como objetivo descrever um pouco sobre a deficiência auditiva, ou como a
grande maioria fala surdez, fazendo com que as crianças procurem diferentes formas para se comunicar, sendo um assunto importante para quem trabalha com crianças com esse tipo de deficiência.
As
professoras
precisam
refletir
sobre
os
processos
de
instrução e sobre as estratégias comunicativas que devem ser mais adequadas às formas de aprender das pessoas que possuem essa deficiência.
Muitos estudos foram feitos sobre esse assunto, ajudando a oferecer certo saberes para serem compartilhados nem sempre resolvem as controvérsias que acontecem com o sistema de comunicação mais adequado para a educação das crianças com
deficiência auditiva e o tipo de escolarização que seria o mais correto nesses casos.
O trabalho abordará várias diferenças que existem entre os graus de surdez e alguns aspectos tecnicamente mais médicos. Além de fazer uma pequena análise no desenvolvimento das crianças com deficiência auditiva, especialmente do ponto de vista cognitivo, da sua comunicação e sua sociabilidade.
O intuito maior desse trabalho é apresentar várias propostas e orientações sobre a educação de crianças com algum tipo de deficiência auditiva, e as diferentes alternativas
e as práticas pedagógicas mais adequadas para as crianças que apresentam esse quadro.
Infelizmente algumas crianças que apresentam deficiência auditiva não são diagnosticadas rapidamente, o que causa com que sua comunicação com o mundo seja precária, e algumas famílias acham que é normal às crianças não esboçaram muitos barulhos, nem tentem falar, e são consideradas algumas vezes como deficientes mentais.
Os objetivos deste trabalho é ampliar o conhecimento sobre a deficiência auditiva, e alguns pontos que precisam ser trabalhados dentro da escola, com crianças com algum grau de deficiência.
Mostrando ao professor, que mesmo a criança com deficiência auditiva pode aprender como
as demais, só que é necessário que se tomem várias providências e devemos estudar, para poder
atender da melhor maneira, oferecendo a essas crianças um apoio e um ensino de qualidade.
O objetivo geral é mostrar que as crianças com alguma deficiência auditiva podem ter um desenvolvimento como qualquer outra criança, se tomar várias providências logo que diagnosticado alguma perda auditiva.
Como
professor
que
somos
precisamos
saber
do
que
se
trata e a melhor maneira de atender e ajudar no seu desenvolvimento.
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A SURDEZ
A surdez é uma perda auditiva e pode ocorrer no período pré-natal e também durante
ou após o nascimento da criança. Podendo
ocorrer durante a gestação e não é possível
identificar se a criança nascerá com alguma
deficiência auditiva por meio de exames, somente após o nascimento. A perda auditiva
pode ocorrer por algum fator hereditário, que
pode manifestar ou não, numa família pode
haver ou não casos de crianças com deficiência auditiva, podendo se manifestar ao longo de gerações, não é previamente definido.

Muitos são os casos que a surdez é diagnosticada quando a criança tem por volta
de um a dois anos, quando deveria estar falando e não consegue, no qual a família inicia uma corrida a fim de entender, aceitar e
procurar alternativas educacionais e de saúde adequadas, depois que passa o susto.
Em diversos casos as crianças surdas chegam
à escola por volta dos cinco ou seis anos de
idade, com um atraso significativo em relação
à aquisição de uma língua, o ideal seria que a
criança surda tenha acompanhamento educacional bem mais cedo que as crianças sem problemas auditivos, considerando-se que a falta
de acesso a uma língua a impede de se comunicar, de viver e perceber o mundo plenamente.

Em alguns casos pode acontecer por causas
de doenças que ocorreram durante a gestação
da mãe, como: rubéola, meningite, toxoplasmose, citomegalovírus, sarampo, sífilis e herpes.
Alguns casos no qual a criança nasce premaO quanto antes for diagnosticado que
turamente ou quando o bebê passa do tempo
de nascer pode acarretar numa perda auditiva. a criança possui alguma deficiência auditiva será melhor para ela, que pode ser exNão podemos deixar de falar de alguns fa- posta a algum tratamento, ou caso seja irtores de risco, quando a grávida faz uso de reversível que ela aprenda o quanto antes
algum entorpecente, drogas, ou alguns medi- o uso da língua de sinais, trazendo efeitos
camentos, alcoolismo, radiação, etc. Durante benéficos para a criança surda, caso cono nascimento, fatores como as infecções hos- trário, haverá um enorme risco dela se torpitalares, ou a falta de oxigenação no cérebro, nar atrasada no seu desenvolvimento global.
podem acabar numa perda auditiva da criança.
As crianças com deficiência auditiva grave
O uso de alguns medicamentos tóxicos, e não conseguirem se comunicar oralmeninfecções, e doenças como a meningite, o te, quando nascem em uma família ouvinsarampo e a caxumba infantil, exposição ex- te, que desconhecem a LIBRAS (Linguagem
cessiva a ruídos, traumas diversos e outras Brasileira de Sinais), acabam não ouvindo as
situações adversas podem ocasionar a per- conversas, as palavras carinhosas, várias atida de audição em qualquer idade da vida. vidades como ouvir uma história, canções de
ninar, e diversos momentos de prazer pela
O diagnóstico da surdez pode acontecer palavra de um adulto da família. E com isso
logo nos primeiros dias de vida da criança, por ocorre um prejuízo na construção de conhemeio do teste da orelhinha, exame esse que cimentos da cultura no qual está inserida e
pode apontar suspeitas, que devem ser veri- da língua propriamente dita, disponível às
ficadas novamente, confirmando ou não, até crianças que escutam, desde quando nascem.
mais ou menos quatro meses de idade, por
meio da realização de outros exames e testes.
160
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Quando ocorre a exposição em LIBRAS, as
crianças surdas podem usufruir de todas essas
atividades, diminuindo, ou melhor, anulando
esse atraso, as crianças por serem curiosas e
atentas aprendem com muita facilidade os sinais e conseguem se expressar rapidamente
com os adultos que fazem uso dessa linguagem.

tuado é no aparelho interno ou na via auditiva
para o cérebro. É um problema de origem genética, geralmente produzida por intoxicação
(uso de medicamentos), por alguma infecção
(meningite é um dos maiores causadores de
problemas auditivos), ou por alterações vasculares e dos líquidos linfáticos do ouvido interno.

A deficiência auditiva pode ser qualquer alteEssa surdez afeta tanto a quantidade como a
ração produzida ou no órgão em si ou na via au- qualidade da audição, fazendo com que a pesditiva. O nosso aparelho auditivo é dividido em: soa escute menos, mas ouve sons retorcidos,
ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. por causa aos possíveis resquícios auditivos de
que a criança dispõe, dependendo também da
Essesproblemasalgumasvezesocorremporuma idade com que isso ocorreu, faz diferentes tipos
otite, malformações ou falta do pavilhão auditivo. de alterações, ou seja, a frequência é diferente.
Quando esse problema acontece no aparelho
médio, costuma ser por causa de algum traumatismo, no qual houve uma perfuração do tímpano ou
alguma alteração na parte dos ossinhos, podendo
ser decorrência de uma má formação genética.

Costuma ser uma surdez permanente, pois
ainda não temos recursos para se tratar desse problema, nem mesmo com uma intervenção cirúrgica para restabelecer a zona
prejudicada e recuperar se quer parte da
perda da audição; mas vem se desenvolvenOs médicos observam em que local é a alte- do uma nova técnica, um implante cocleração para diagnosticar se houve ou não algum ar, que abre uma grande possibilidade para
problema e com isso pode destacar três ti- as pessoas que apresentam esse problema.
pos diferentes: a condutiva ou de transmissão,
a neurossensorial ou de percepção e a mista.
Esse implante consiste na introdução, isso no
ouvido interno, por meio de uma operação, de
A surdez condutiva ou de transmissão é quando um dispositivo eletrônico que transforma os sons
ocorre algum problema na região do ouvido exter- externos em estimulação elétrica, fazendo com
no ou no médio, impedindo ou dificultando a trans- que as aderências sobre o nervo coclear, fazenmissão das ondas sonoras até o ouvido interno. do com que a pessoa surda receba uma sensação auditiva e, reeducando de forma seu ouvido,
Esse tipo de surdez geralmente não é mui- para conseguir discriminar a linguagem e os sons.
to grave e nem duradoura, com um tratamento médico ou quando necessário uma pequeSabemos que uma intervenção cirúrgica,
na cirurgia acaba resolvendo esse problema. assim tão drástica tem seus prós e seus contras, e esse aparelho não estabelece a audiA surdez condutiva altera na quantidade da au- ção, significando que é necessário um prodição, não na sua qualidade, o grau de perda audi- longado processo de reabilitação, e tem uma
tiva fica até 60 decibéis, e normalmente não são duração limitada, e tem uma idade certa para
graves para o desenvolvimento da linguagem oral. ser implantado, para poder ajudar na formação da linguagem, entre outros problemas.
Nos casos de surdez neurossensorial ou de
percepção a área na qual o problema está si161
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A implantação deve ser estudada caso a caso,
para que aconteça o melhor para essa pessoa
que precisa.

OS GRAUS DA SURDEZ
Embora as pessoas entendam que existem
graus distintos de perda auditiva, um senso
comum ainda possui a ideia de que um indivíduo com uma perda auditiva profunda, não é
capaz de ouvir nada, e as com perda leve, moderada ou severa ouvem um pouco. Algumas
pessoas consideram surdas àquelas que não
ouvem nada, e com deficiência auditiva aquelas com algum tipo de perda, o que no caso é
um engano, pois todas possuem uma deficiência auditiva, não dependendo do grau, todas
possuem algum grau de deficiência auditiva.

A surdez mista é quando a pessoa é prejudicada tanto no ouvido interno ou na via auditiva
como no canal auditivo externo ou médio. Sua
origem pode ser por causa da surdez neurossensorial ou uma confluência de causas próprias de
cada tipo de surdez, alguns casos uma alteração
condutiva pode acabar se estendendo ao ouvido interno e provocando a surdez mista, várias
alterações ósseas que podem afetar o componente ósseo do ouvido de forma progressiva, a
princípio se manifesta em uma afecção do ouvido médio podendo fazer com que ocorra uma
Quando a perda auditiva é leve, é posperda auditiva significativa ou até completa. sível observar que a criança consegue ouvir alguns sons e outros não. Entender toda
O fator de variação do nível de surdez tem essa complexidade inerente às perdas auuma grande variabilidade, que muda conforme ditivas é importante para perceber que dia idade da perda, a reação emocional dos pais e ferentes pessoas com perdas auditivas leparentes, com os transtornos que podem ocor- ves podem escutar, ou não, sons diferentes.
rer junto, com o desenvolvimento da criança.
O que merece muita atenção é o fato de
Dois grandes fatores são as causas mais co- que tanto a perda leve quanto a moderada
muns que podem ser o motivo da surdez, uma é pode trazer algum prejuízo para a comprea base hereditária e as adquiridas, mas cerca de ensão da fala, visto que ambas concentramum terço das pessoas com deficiência auditiva -se na faixa de percepção desse tipo de som.
não tem um diagnóstico exato, sendo de origem
O grau pode ser avaliado por sua intensidade
desconhecida. Não é fácil determinar a causa da em cada um dos ouvidos em função de diversas
surdez, cerca de 30 a 50% é por causas hereditá- frequências, sendo medidas em decibéis (DB).
rias, sendo a principal razão, de origem genética
tem caráter recessivo. Em muitos casos a perO grau de perda é classificado em quada da audição das crianças com pais ouvintes tro níveis: leve, médio, sério e profundo.
é genética, levando em conta que apenas 10%
das pessoas surdas têm pais também surdos.
A frequência mostra à velocidade de vibração de ondas sonoras, de grave a aguA surdez adquirida na maioria dos casos es- das e é medida em Hertz (Hz), e são
teja associada a outras lesões ou outros pro- mais importantes para o entendimenblemas, sendo neonatais, várias infecções, to da fala situam-se nas faixas médias.
incompatibilidade de Rh ou rubéola, podendo explicar vários casos em que as crianças
Dentro da escola, costuma-se classificar de
possuem surdez profunda, com causa here- uma forma mais ampla, de acordo com as neditária, com níveis intelectuais mais elevados cessidades educativas dos alunos: hipoacústique os surdos com outro tipo de etiologia. cas têm dificuldades na audição, mas seu grau
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de perda não as impede de adquirir a linguaA IDADE E SURDEZ
gem oral por meio da audição, mas precisarão
da ajuda de prótese auditiva, pois ocorrem
A idade pela qual a criança tem perda audificuldades na articulação e na estrutura- ditiva tem uma grande repercussão em
ção da linguagem e, por isso se faz neces- seu desenvolvimento posterior. Essa disário algum tipo de intervenção logopédica. ferença é divida em três tempos: congênita, quando nasce, antes dos três anos
Quanto aos surdos profundos suas per- de idade e depois dos três anos de idade.
das dificultam muito a aquisição da linguagem oral por conta da audição, inclusive com
Quando a criança sofre de uma perda auajuda de amplificação, convertendo a visão ditiva antes dos três anos de idade esse tipo
como a principal forma de se comunicar. de surdez é denominada surdez pré- locutiva,
pois acontece antes que a criança aprende a
Em muitos casos o AASI (Aparelho de Am- falar de forma clara e completa. Após os três
plificação Sonora Individual) ajuda a ouvir anos de idade a surdez é denominada como
melhor, entretanto isso depende muito do pós-locutiva, sendo após a aquisição da fala.
grau e do tipo de perda auditiva, além da
época da vida em que ocorreu a perda, sigMuito já foi estudado sobre quando aconnificando que a pessoa com perda auditiva teceu a surdez, a forma e a intensidade que
pré-linguística, ou melhor, antes da aquisição ela apresenta em decorrência de uma ou oude uma língua oral, pode ter um aproveita- tra causa, e podemos perceber que a idade
mento bem diferente daquele apresentado e o motivo diferem e muito no grau e nos
quando a pessoa surda pós-linguística, a que problemas posteriores que podem acontejá teve a experiência auditiva significativa, cer no desenvolvimento dessas crianças, esno que diz respeito à construção de pensa- pecialmente se não é diagnosticado cedo.
mento mediada por uma língua oral auditiva.
Estudos comprovaram que o nível de fala
depende e muito do tempo em que foi a perEm alguns casos os aparelhos auditivos ser- da auditiva, pois com a pequena diferença
virão apenas para pessoas com surdez pro- no tempo em que a criança foi exposta à linfunda perceberem ruídos e não para distin- guagem, faz com que isso tenha pouca influguirem os sons da língua de maneira fluida. ência no seu desenvolvimento com a linguaEssas próteses em alguns casos de surdez gem, pois a competência da criança até três
profunda podem se usados desde pequenos, anos é muito pouca e não há uma organizaestimular as crianças a fazerem uma escuta ção da função neurológica, as crianças que
auditiva e o discernimento dos sons vocálicos perdem a audição depois dos três anos têm
ou consonantais da língua, identificados so- certa dominância cerebral mais consolidada
mente pelos indivíduos que têm surdez mo- e conseguem manter sua linguagem interna.
derada ou leve, mesmo assim, de forma gradativa de reabilitação auditiva que vai desde
Quando atendemos crianças com problea detecção, discriminação e reconhecimento mas auditivos, precisamos levar em conta
dos sons até a compreensão da linguagem. todos esses dados e estudos. As crianças
surdas pré-locutivas precisam aprender uma
linguagem totalmente nova, que nunca tiveram contato, pois não possuem experiên163
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cia com o som. Nas crianças que perderam a
audição entre o segundo e o terceiro ano de
idade conseguem chegar a um maior nível de
competência linguística, mas sua estrutura
ainda é frágil, mas o objetivo continua sendo a aquisição de um sistema linguístico organizado quando a criança perde a audição.
Quando a criança perde a audição depois dos
três anos, quando consideramos que ela consiga falar, o objetivo é manter a linguagem já
adquirida, enriquecê-la e complementá-la.

ALGUNS FATORES
QUE INTERFEREM NO
DESENVOLVIMENTO
Várias diferenças que as crianças com deficiência auditiva podem apresentar não dependem somente dos aspectos médicos, associados ao tipo, ou o grau e nem à época em
que a surdez apareceu. Existem outros problemas capazes de modificar substancialmente o curso do desenvolvimento da criança.

Muito depende da atitude os pais frente da
surdez de seu filho, influenciando consideravelmente o seu desenvolvimento. É claro que
ninguém pode prever a atitude dos pais diante desse fato, podendo ser o mais e improvável, há pais que tentam negar a existência de
uma deficiência, tratando o filho como se fosse uma criança ouvinte, outros desenvolvem
atitudes de superproteção, colocando a criança dentro de um globo de vidro, já os pais que
tratam com uma forma mais positiva, aceitam
as consequências da surdez, criando um ambiente descontraído de comunicação e se dispõem a aprender e a utilizar com seu filho uma
comunicação mais enriquecedora, fazendo
com que a criança consiga desenvolver uma
forma de linguagem para se comunicar com
as pessoas do seu círculo familiar e de amigos.
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Outro fator que diferencia e muito quando a
criança é surda e seus pais também são surdos,
pois aceitam com mais facilidade a surdez da
criança, compreendendo melhor sua situação
e oferecendo desde cedo a criança um sistema
adequado de comunicação, a linguagem de
sinais, que ela adquirirá com maior facilidade.
Os pais ouvintes, que são a maioria no caso
de crianças surdas, embora tenham uma competência maior na linguagem oral, demonstram maior dificuldade para encontrar um
modelo de comunicação adequada e o maior
problema é que não conseguem se colocar no
lugar de seu filho, não compreendendo direito as experiências vividas pela criança surda.
A melhor forma de se garantir um desenvolvimento satisfatório é quando a criança tem a possibilidade de receber a atenção
adequada quando se detecta a surdez logo.
A criança precisa de uma atenção educativa que inclua a estimulação sensorial,
com atividades comunicativas e expressivas, a utilização da linguagem de sinais se
a criança tiver uma surdez profunda, o desenvolvimento simbólico, o envolvimento
dos pais e a utilização dos resquícios auditivos da criança favorecendo a superação
das suas limitações decorrentes da surdez.
Uma educação adequada é a melhor maneira para um bom desenvolvimento nas crianças surdas, quando é adaptada às suas possibilidades, com o uso de meios comunicativos
de que a criança necessita, facilitará e muito a
sua aprendizagem, claro que esses objetivos
são mais difíceis de alcançar quando a criança com a deficiência precisa se acomodar a
modelos educativos que foram estabelecidos pensando apenas em crianças ouvintes.
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O interesse da família em estabelecer,
aprendendo a se comunicar com uma criança
com deficiência auditiva, faz com que a criança desde pequena tenha contato com a língua
de sinais, o que faz com que ela não tenham
nenhuma perda no sentido da linguagem, pois
aprenderá a se comunicar, aprenderá tudo
que uma criança ouvinte aprende, fazendo
com que se desenvolva de forma plena e saudável, não sofrendo tanto quanto uma criança
que fica excluída, já desde pequena em casa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos perceber que quanto antes as
crianças são diagnosticadas com alguma
deficiência auditiva, mas fácil será a sua comunicação, pois percebido o problema o
quanto antes começar a ensinar a ela a língua de sinais, mais fácil será a sua comunicação e não perderá nada no seu desenvolvimento, pois crianças deixadas de lado
por não se comunicarem, vão perdendo
o interesse na comunicação e muitas vezes não se desenvolvem adequadamente.
Quando buscamos conhecer e estudar sobre deficiência auditiva, não importando o
grau da perda, pois todos são considerados
deficientes auditivos, mas surdo é o indivíduo que apresenta um grau profundo de perda auditiva, ou que não escute nada mesmo.
É necessário ter consciência que mesmo
tendo perda auditiva nem todas as crianças
apresentam problemas no seu desenvolvimento cognitivo, mas é necessário que se
trabalhe com ela fazendo com que a perda
no processo de comunicação não se transforme em problemas maiores, podendo fazer com que essas crianças alcancem as demais, e mostrem que são iguais que as outras.

Não podemos considerar que as crianças com deficiência auditiva seja tratada como um incapaz, pois não é.
Podemos perceber também que quando a
criança é tratada por pais que apresentam o
mesmo problema que ela, eles são capazes
de mostrar os sinais desde bem cedo, fazendo com que a criança consiga se comunicar de forma clara, desde pequena, por isso
é bom destacar a importância em se diagnosticar com rapidez o problema auditivo.

Como professores, precisamos conhecer e
estudar um pouco sobre a linguagem de sinais
e os cuidados que precisamos tomar quando
trabalhamos com algum aluno com deficiência auditiva, a principal atitude é sempre estar falando frente a frente com seus alunos.

Crianças com algum tipo de deficiência auditiva não passam por várias experiências que
as demais crianças passam, mas conseguem
se adequar e acompanhar facilmente uma
sala de aula dita normal, claro que várias atividades serão complicadas, mas tudo se olhando do ponto de vista de uma pessoa com deficiência auditiva, depois acaba se tornando
uma prática inventar atividades que possam
incluir a todos, sempre pensando em todos.
Dentro das escolas, podemos ter alguns
alunos que possuem alguma forma de deficiência auditiva e podem não terem sidos
diagnosticados, e precisamos ter um pouco
de tato, observar e fazer alguns testes, especialmente com aqueles alunos que são desatentos, os que quase não falam com mais
de três anos de idade e até mesmo aqueles
que falam alto demais, mesmo estando do
lado da pessoa com quem quer se comunicar.
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO SOB A PERSPECTIVA DA
NEUROCIÊNCIA
RESUMO: O presente estudo trata sobre o processo de alfabetização e letramento, tendo a

neurociência como instrumento de auxílio para aprimorar as condições de aprendizado. O trabalho analisa as relações entre a alfabetização e letramento e a neurociência abordando suas peculiaridades e como se dá o desenrolar desse processo implicando na consolidação do conhecimento. Tem como objetivo principal entender o processo de alfabetização e letramento associado ao
estudo da neurociência na educação. Dentre os objetivos específicos, conceituar alfabetização
e letramento; analisar as principais questões envolvendo alfabetização e o emprego da neurociência nesse contexto; falar sobre a aplicação da neurociência no processo de alfabetização.
Trata-se de uma pesquisa de natureza bibliográfica com consulta a obras, publicações e artigos
dos mais renomados autores assegurando o devido embasamento teórico ao tema proposto.

Palavras-chave: Alfabetização; Letramento; Aprendizado; Neurociência.
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INTRODUÇÃO
Há tempos a educação brasileira tem procurado romper com metodologias e concepções
tradicionais de ensino, buscando posicionar o
educando no âmago da aprendizagem e, por sua
vez, destacando o papel do professor enquanto viabilizador desse conhecimento e não apenas um simples transmissor de informações.

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
COMO UMA COMPREENSÃO
INÉDITA DO APRENDIZADO
Nas palavras de Barbosa (2013), define-se
as práticas pedagógicas a uma condição cultural, histórico evoluindo segundo os anseios
sociais que surgem embasados no depositário
de conhecimento disponível, tratando-se de
um acervo que enseja a elaboração de uma
nova teoria, que possa legitimar a prática pedagógica necessária segundo a realidade do
contexto social onde se encontra. Desse modo
se sucede com a alfabetização. Sua compreensão passou por modificações importantes
com o decorrer do tempo, incidindo em novas teorias, pesquisas e metodologias adequando-se às necessidades da comunidade
escolar e à clientela que está sendo atendida.

Nesse contexto, duas questões importantes podem ser destacadas como justificativa
sendo a princípio o próprio sistema de aprendizagem, principalmente no que diz respeito à alfabetização de crianças, sendo que
atualmente, tem sido preferido mencionar
letramento tendo como aspecto primordial
a distinção entre alfabetização e letramento e, a segunda questão os conhecimentos
avançados na seara da neurociência, trazenFoi preciso superar a mecanização da aldo novas oportunidades para a compreensão do cérebro e seu funcionamento, assim fabetização fazendo dela instrumento
como os mecanismos que atuam no âmbi- efetivo de conhecimento passando a mito do processo de ensino e aprendizagem. nistrar ao mesmo tempo os mecanismos básicos de leitura e escrita (KRAMER, 2010).
Este trabalho tem como objetivo principal
Para isso, teve início a defesa de um conentender o processo de alfabetização e letramento associado ao estudo da neurociência ceito mais amplo de alfabetização que tinha
na educação. Dentre os objetivos específi- como justificativa primordial, o domínio plecos, conceituar alfabetização e letramento; no da leitura e da escrita possibilitando inserir
analisar as principais questões envolvendo o aluno em um mundo repleto de informação,
alfabetização e o emprego da neurociência podendo este acessar a conhecimentos hisnesse contexto; falar sobre a aplicação da tóricos e sociais que se produziam de novos
neurociência no processo de alfabetização. conhecimentos. Assim, nas palavras de Kramer (2010), verifica-se que o fato de saber
A estudo baseou-se na pesquisa biblio- ler e escrever implica na disposição de um
gráfica onde foram utilizadas diversas publi- instrumento importante de acesso aos cocações e opiniões variadas de autores tan- nhecimentos da língua pátria, da Matemática,
to a respeito da alfabetização e letramento das Ciências, da História entre tantas outras
quanto da compreensão do funcionamento disciplinas, além da habilidade de expressão e
do cérebro e do papel da neurociência na de entendimento do contexto social e físico.
educação, principalmente no que diz respeito ao processo de ensino-aprendizagem.
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Nesse sentido, Soares (p. 21, 1985) citada
por Krammer (p. 17, 2010), afirma que uma
definição de alfabetização que teria como
requisito, uma forma ampla o suficiente para
inserir uma abordagem mecânica (o ato de
ler e escrever) focando a língua escrita enquanto meio de expressão/compreensão,
específica e autônoma com relação à linguagem oral, e mais ainda, sendo fator determinante em termos sociais dos objetivos e
funções da aprendizagem da língua escrita.

Alfabetização de uma criança é interação
com outras pessoas, contato intenso com
textos dos mais diferentes gêneros a disposição na sociedade e, melhor ainda produzir
seus próprios textos. Ao passo que a alfabetização absorve novas compreensões e
novas formas de visão, ainda mais quando
entendida como conhecimento fundamental para a sociedade e, ainda mais, como forma de inserir a criança nesta mesma sociedade, exige-se uma escola que tenha mais
comprometimento com tal entendimento
implicando em práticas adequadas e de profissionais devidamente qualificados para
atender a demanda desta aprendizagem.

Dessa forma, verifica-se um movimento no
sentido de que as práticas de alfabetização
se norteiam de forma a promover a alfabetização associada a perspectiva do letramento.

Soares (p. 92, 2011) afirma que a utilização de tal atividade “[...] implica habilidades várias, tais como: capacidade de ler ou
escrever para atingir diferentes objetivos
para informar ou informar-se, para interagir
com os outros, para imergir no imaginário,
no estético, para ampliar conhecimentos”.

Dessa forma, Freire afirma que trabalhar
a alfabetização baseado numa perspectiva
de letramento se trata fundamentalmente
de uma decisão política. Mesmo os debates
que tratam desse ponto de vista a respeito
da alfabetização já tenham exposto ao menos teoricamente sobre o tema, existem profissionais que não procuram compreender a
realidade cultural dos envolvidos na ação e
ainda se limitam ao reducionismo de que alfabetizar implica em um ato tão somente de
trabalhar com código alfabético, marginalizando, discriminando e por que não dizer,
excluindo dessa maneira a criança enquanto
sujeito protagonista e co autora do processo
Somando-se a essa compreensão da alfabe- de aprender a ler e escrever (GARCIA, 2012).
tização, destaca-se o fato de que os educadores têm consciência de que a acessibilidade ao
mundo da escrita é responsabilidade principalmente da escola, e sabem que a necessidade da compreensão da alfabetização enquanto conhecimento de alta complexidade, lhes
impinge a tarefa de capacitar seus alunos em
inúmeras e variadas possibilidades de utilização da leitura e escrita no seio da sociedade.

170

Revista Educar FCE - 22 ª EDIÇAO - JULHO / AGOSTO - 2019

Dentre os anos iniciais, o principal desafio é trabalhar na forma de parceria com
produção didática de alfabetização que
seja coerente com a proposta de ensino
viabilizando a criança ou jovem que saia
da escola com o conhecimento necessário para integrar-se e interagir com o mundo através da linguagem (GARCIA, 2012).

para a criança e, por esse motivo, é necessário todo um cuidado profissional conforme se
preleciona em Pérez e Garcia (p. 25, 1997),
onde democraticamente, de forma reflexiva e
com a participação sistemática de todos possa atribuir ou mesmo transferir de forma gradativa para o educando, a responsabilidade
na construção do conhecimento, viabilizando
a participação efetiva e ativa na sua própria
construção do conhecimento com propostas
e atividades que de fato se realizem. Trata-se
O fator idade (seja 6 ou 7 anos) não consti- de uma criação subjetiva e independente intui problema. A grande questão está no tipo telectualmente abrindo as portas de oportude metodologia que é aplicada e se é adequa- nidades e de transformação pessoal para ele.
da ou não a forma da criança aprender. É necessário para isso uma formação continuada
de modo a garantir ensino de qualidade na
busca pela alfabetização que se espera com
Em outras palavras, não é o caso de ser simo desenvolvimento de metodologias variadas plório e simplesmente definir num ponto de
que estimulem a criança a explorar e a apro- vista um tanto quanto limitado que, ensinar
priar-se do conhecimento e é claro, das dife- a ler e escrever não quer dizer fornecer uma
rentes formas de linguagens (DEMO, 2007). técnica, mas se comportar, incutir no indivíduo o desejo de ler e gostar de ler. Saber
ler a pessoa que a linguagem escrita correONDE SE ENCAIXA O LETRAMENTO tamente, não se trata, de ler algo quando se
NESSE CONTEXTO?
vai fazer um concurso ou prestar serviço militar, mas sim, humanizar o ler (FEIL, 2014).
É de suma importância que a alfabetização
esteja focada na compreensão e comunicação,
considerando-se o processo, modo de aprendizagem das crianças e de cada criança, segundo se verifica em Demo (p. 70, 2007) que
De outro lado, o letramento tem em seus
“a questão fundamental é de aprendizagem a defensores mais aguerridos, a exemplo de
partir das crianças. Assim a leitura não pode ser Soares (2011), ainda mais especificamenensinada para as crianças. A responsabilidade te com relação a apropriação da leitura e
do professor não é a de ensinar as crianças a da escrita de utilidade social, abraçando as
ler, mas a de tornar a aprendizagem possível”. consequências dessa humanização na alfabetização, ocorrências de ordem política,
social, econômica e cultural – para indivíduos e grupos que se apropriam da escrita
Não importa que tipo de projeto ou traba- e de uma forma bastante intensa fazendo
lho esteja sendo elaborado na escola, mas, é com que estas se tornem parte essencial de
fundamental tanto professor quanto aluno sua vida tanto na instrumentalização da coestejam dispostos a promover a alfabetização municação e expressão, mas como forma
de uma forma particular, que faça sentido de exteriorizar seus pensamentos e desejos.
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Isso tudo tem como resultado que o sujeito se torna usuário da leitura e da escrita na vida social como um todo. Com isso,
a palavra “letrado” significa alguém que se
apropriou suficientemente da escrita e da
leitura a ponto de utilizá-la com desenvoltura, com propriedade, atribuindo conta
das inúmeras situações e acontecimentos
na ordem social e profissional (FEIL, 2014).

Na opinião de Sabatini (2003), costumeiramente atribui-se ao cérebro a condição
de um bloco único alojado no interior da
caixa craniana, sendo que, de fato ele constitui apenas uma parcela de um conjunto
que se encontra no encéfalo, desdobrando-se em partes ou hemisfério e cuja atuação se dá em conjunto com outros órgãos
que são componentes da caixa craniana.

A NEUROCIÊNCIA
Na opinião de Capovilla (2004), o papel
da neurociência diz respeito as questões
associadas aos mecanismos biológicos cerebrais, ressaltando-se a cognição. Por sua
vez, a cognição compreende o processo através do qual acontece o aprendizado. É uma
questão de elevada complexidade e que tem
sido fonte de inúmeras pesquisas e abordagens, principalmente por pesquisadores e
especialistas na seara educacional e, mais
precisamente no âmbito da educação infantil, a exemplo de Vygotsky e Piaget, etc.

Entretanto, muito além da compreensão
estrutural da aprendizagem e do processo
cognitivo, a neurociência procura entender
o cérebro em si, a estrutura física, de forma
a interpretar a maneira como essa estrutura
viabiliza a aquisição de conhecimentos. Tem-se o exemplo da memória que constitui elemento muito importante para o processo de
aprendizagem por ela ensejar ao cérebro a
capacidade de retenção de informações e da
mesma forma recuperá-las quando é preciso.
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O fato é que o cérebro constitui a parte mais
desenvolvida e volumosa do encéfalo, mas
não atua sozinho nem é um único órgão e suas
áreas possuem especialidades próprias, respondendo por funções como visão, audição,
linguagem, coordenação motora, etc. A parte
que mais nos interessa neste trabalho, diz respeito ao córtex cerebral onde encontra-se alojados os neurônios que, atuando em conjunto
com as sinapses, respondem pela realização
da atividade cerebral em relação à memória
e a cognição. Se não existissem os neurônios,
também não existiria pensamento, o que por
sua vez implica em não haver aprendizagem.

A memória, segundo Lent (2005); Restack
(2006); e, Zimmer (2004) é quem enseja a
base do conhecimento do cérebro, baseado
nas experiências que o indivíduo viveu, os
estímulos externos e também internos assim
como sua capacidade de abstração e pensamento. Se não fosse a memória tais funções
não seriam possíveis uma vez que a memória
se configura de forma distinta nas mais diversas partes do encéfalo, ou seja, cada parte do
encéfalo diz respeito ao local de armazenamento em determinadas modalidades de memória atuando de modo alheio ao controle
do indivíduo, o que muitas vezes resulta em
lembranças que aparentemente não possuem
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nenhum significado. De outra forma, esses
mesmos autores descrevem que o pensamento ou reflexão a respeito de certas questões
viabilizam a gravação de lembranças de uma
maneira mais significativa que o mero processo repetitivo, ao passo que pensar não apenas
“grava” lembranças, mas também as relações
que se estabelecem com essas lembranças.

Na opinião de Lent (2005); Presa (2006),
soma -se que ainda apesar de existir muito o
que ser explorado sobre a memória, tem-se
farto conhecimento a respeito de métodos
empregados para “armazenar” informações
nela, tudo o que se aprende na escola, com
a decoreba de uma tabuada, por exemplo.

APLICAÇÕES DA NEUROCIÊNCIA NA
EDUCAÇÃO
A educação pode aproveitar intensamente
muitos benefícios que a neurociência pode
proporcionar, gradativamente com o progresso do conhecimento científico e uma
compreensão melhor a respeito dos mecanismos que atuam na configuração do cérebro humano, principalmente no que diz respeito a sua formação e a saúde da memória.

É notório que a memória constitui a base
do funcionamento cerebral no que diz respeito ao seu potencial de armazenamento,
processamento e captação de informações,
da mesma forma com que ele interage com
o meio que o cerca. Entretanto, segundo opina Vieira (2013), consiste em não se tratar
de auxiliar alguma espécie de programa especializado na memorização de informações,
a exemplo do que se pratica em cursos de
“leitura dinâmica”, onde o que é visto como

importante é o volume de palavras decoradas em detrimento à compreensão do texto
lido assim como as ligações que se estabelece com a realidade onde foi escrita ou lida.

Os dados não possuem importância significativa até que seja transformados em informações, ou seja, se não forem utilizados
para algum propósito, são inúteis. Desse
mesmo modo, as informações também podem não ter significado quando não são utilizadas baseado em um contexto maior, que,
consiste, no entendimento a respeito de um
problema e também a atuação sobre ele.

Na opinião de Vieira (2013), é possível encontrar pessoas que tem grande talento na
retenção da memória de tudo o que querem,
inclusive uma lista telefônica, por exemplo.
Entretanto, da mesma forma que nomes e
números em uma lista, não são nada mais que
meros dados, igualmente ocorre com o cérebro desses indivíduos. Os dados armazenados
por elas só se transformam em informação a
partir do momento que outra pessoa os solicitem para alguma finalidade. De outra forma,
o conhecimento ganha importância e existência, a partir do momento que os dados ou uma
parcela deles tiverem alguma utilidade para
que seja possível entender a realidade onde
a lista telefônica foi concebida, por exemplo, e qual a finalidade de sua concepção de
modo que se possa aproveitar alguma coisa.
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É possível somar-se as questões envolvendo a aplicação da neurociência na alfabetização o fato de que, geralmente, a capacidade de decorar muitos dados implica
no processo de alfabetização que não tem
necessariamente continuidade, ou seja,
a alfabetização que simplesmente habilitou a criança a decorar o código escrito.

É importante ainda, somar-se a esses aspectos o fato de que a maneira como o cérebro trabalha com os mais variados estímulos simultaneamente, o conhecimento
adquirido pelos educandos também deve
assumir uma dimensão mais abrangente,
multidisciplinar e também de maior envolvimento com a realidade que cerca o aluno.

Quando a criança é alfabetizada dessa
forma, ela consegue visualizar os dados, ou
seja, as palavras e também as orações em
um determinado texto, mas não consegue
entender o sentido e muito menos como
deve proceder em relação a um determinado texto, muito menos o que pode ser feito com ele dentre de um contexto social.

Na opinião de Relvas (2007), o potencial do cérebro para processar informações e também conhecimento é enorme, o
que faz do condicionamento a um estudo
fragmentado e descontextualizado um legítimo desperdício de desenvolvimento e
produção intelectual que poderia traduzir-se em benefício para toda a coletividade.

PROCEDIMENTOS
Alerta Vieira (2013) que é necessário ter cauMETODOLÓGICOS
tela para não fazer do uso da neurociência aplicado no processo de alfabetização mais uma
A metodologia aplicada é de natureza bitecnologia cuja finalidade é meramente armazenar dados no cérebro sem que exista um bliográfica, de modo descritivo com consulentendimento mais profundo sobre o uso e de ta a obras, artigos e publicações dos mais
que forma esses dados podem ser utilizados. renomados autores assegurando o devido embasamento teórico ao tema proposto. Esta pesquisa encontra seu aporte em
VIEIRA (2013); KRAMMER (2010); SABAIsso significa que ter conhecimento ple- TINI (2003) tratando sobre as principais
no a respeito do funcionamento do cé- questões envolvendo o tema proposto.
rebro não implica em aumento de capacidade para a execução de determinadas
Como forma de complementar esta pestarefas, produção de cálculos matemáticos complexos, obter êxito em concursos, quisando consolidando o trabalho, foram
mas, por outro lado, ter pleno entendimen- feitas leituras sobre o tema em outros auto sobre o que tudo isso pode significar. tores, para verificar diversos posicionamentos e reflexões dando um panorama mais
atual e abrangente sobre o tema proposto.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em se tratando dos temas tratados neste artigo, todos relacionam-se com a neurociência
bem como as possibilidades na educação para promover uma alfabetização com qualidade
para os educandos.

Isso não significa que a alfabetização em sua metodologia convencional encontra-se em
desuso, muito menos que as metodologias empregadas para alfabetizar estejam em decadência, mas, a partir da neurociência, adquire uma nova condição onde processos e questões que poderiam eventualmente comprometer o aprendizado passam a ser tratados de
forma mais específica. Nesse contexto, inclui-se o letramento como parte inerente ao processo, fazendo com que o aluno realmente aprenda a ler e não apenas fazer uso da leitura e da escrita não conseguindo sequer entender o sentido e o teor do que está lendo.

Dessa forma, uma alfabetização calcada em preceitos da neurociências fornece ao aluno os subsídios necessários para que o aluno possa se situar no mundo, participando ativamente da sociedade e assim consiga compreender o contexto em que ele vive.

A neurociência demonstra que o cérebro se aperfeiçoa à medida em que é utilizado e o maior aprendizado atualmente é empregado de modo a fluir na
sua capacidade de aprendizagem de modo que o professor elabore atividades cada vez mais sistemáticas estimulando as potencialidades de seus alunos.

Por fim, ao educador incumbe perceber a importância de atribuir um significado à leitura e incentivar seus alunos a dirimir suas dificuldades, utilizando a neurociência para trabalhar aspectos
que dificultam o aprendizado e também a encontrem o que mais desejam ler e escrever para estimular o hábito de leitura tornando-os cidadãos críticos e conscientes de seu papel na sociedade
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A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA O FUTURO DOS SERES
HUMANOS
RESUMO: O desenvolvimento emocional, social e físico das crianças pequenas tem um efeito

direto no desenvolvimento geral e no adulto que elas se tornarão. É por isso que entender a
necessidade de investir em crianças muito pequenas é tão importante, de modo a maximizar o
seu bem-estar futuro. Pesquisas neurológicas mostram que os primeiros anos desempenham
um papel fundamental no desenvolvimento do cérebro das crianças. Os bebês começam a
aprender sobre o mundo ao redor deles desde uma idade muito precoce - incluindo durante
o período pré-natal, perinatal (imediatamente antes e depois do nascimento) e pós-natal. As
primeiras experiências das crianças - os laços que elas formam com seus pais e suas primeiras
experiências de aprendizagem - afetam profundamente seu futuro desenvolvimento físico,
cognitivo, emocional e social. Durante este artigo pretende se abordar reflexões a respeito da
Educação Infantil e a sua importância para o futuro dos seres humanos.

Palavras-Chave: Primeiras experiências; Educação Infantil; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO
Quando somos crianças estamos em constante aprendizagem. Cada nova experiência, cada
palavra que aprendemos, todo comportamento que adotamos, é um investimento em um
futuro mais frutífero. A educação infantil é fundamental para o aperfeiçoamento e moldagem da criança holística, que acabará por formar a base de sua jornada ao longo da vida.
Os educadores da primeira infância são treinados na identificação de áreas nas
quais o apoio é necessário para cada criança e na construção de programas e atividades em torno destes. Seus pares também são extremamente importantes nesse aspecto, já que os pré-escolares geralmente são prestativos, cooperativos e inclusivos.
As
lante
mos

atividades devem ser dadas de uma maneira divertida e estimuque incentivará as crianças a serem aprendizes eficazes. Precisainspirar uma sede de aprendizado com entusiasmo e entusiasmo.

Embora os pais sempre sejam a influência mais importante no início da vida de uma criança, apresentá-los a um ambiente de pré-escola lhes oferece uma nova perspectiva sobre a importância da educação que permanecerá com eles durante toda a jornada escolar.
A concepção de criança que temos hoje, como um ser humano, sujeito social e histórico
que faz parte de uma organização familiar, dentro de uma determinada cultura, com direitos e
deveres; é muito recente e veio sendo construída ao longo da história de forma heterogênea.
No início da civilização, em sociedades primitivas e por muito tempo, crianças eram tidas como adultos, participando desta vida social e agindo como tal. Só na época da Revolução Francesa, que Rousseau (1712-1778) revolucionou esta concepção. Para ele,
(IN: Elias, 2000, p.30): “A criança não é um adulto em miniatura, tem sua própria história, é um ser concreto e real, que desde cedo já constrói suas experiências próprias”.
Dessa forma, a criança foi desempenhando diferentes papéis nas sociedades e seu desenvolvimento tornou-se foco de pesquisas. É importante que os educadores e pais da primeira infância
trabalhem juntos para desenvolver a resiliência em crianças o mais cedo possível. Ao criar um
ambiente social consistente, seguro e justo, com expectativas claras e consequências previsíveis, as crianças podem desenvolver habilidades para administrar a si mesmas e suas emoções.
É trabalho do professor fornecer um ambiente desafiador no qual as crianças possam aprender por meio de experiências em primeira mão. Eles podem experimentar colisões, contusões ou perder um jogo de tempos em tempos, mas essa é a
base para construir estratégias de enfrentamento para maiores desafios na vida.
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A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA
INFÂNCIA
A palavra criança é entendida como falta de
idade, maturidade ou de adequada integração social. Portanto essa definição está longe de ser apenas o fator da idade, pois está
associada a determinados papéis e desempenhos específicos e esses papéis dependem
estreitamente da classe social que a criança
é inserida.Sua participação no processo produtivo, o tempo de escolarização, o processo de socialização no interior da família e da
comunidade, as atividades cotidianas se diferenciam dependendo da posição da criança e
de sua família na estrutura sócio-econômica.

Se essa inserção social é diferente, fica impróprio ou inadequado supor a existência de
uma população infantil homogênea, ao invés
de se perceber diferentes populações infantis com processos desiguais de socialização.

Se adotarmos uma concepção abstrata
da infância, está analisando a criança como
“natureza infantil”, distanciando de suas
condições objetivas de vida e como se estas fossem desvinculadas das relações de
produção existente na realidade. Entender
a criança em relação ao contexto social e
não como natureza infantil, constitui o princípio central desta definição. No sentido de
fundamentar esse referencial, desenvolve-se aqui três linhas básicas de reflexão,
segundo Sonia Kramer (1987, p. 57 e 58):

180

A primeira tem o objetivo de apontar como o
sentimento e a valorização atribuídos à infância nem sempre existiram da forma como atualmente são conhecidos e defendidos, tendo
sido determinados à partir de modificações
econômicas e política da estrutura social.

A segunda trata especificamente da
ideia de infância no pensamento pedagógico, mostrando o significado tanto da
pedagogia “tradicional” quanto a “nova”.
O objetivo é mostrar como essas concepções estão presente uma concepção
de infância baseada na natureza infantil.

A terceira apresenta um estudo sobre a abordagem da privação cultural, base teórica da educação compensatória ( KRAMER, 1987, P. 57 E 58):

Sentimento de infância não significa o
mesmo que afeição pelas crianças, correspondendo à consciência da particularidade
infantil, ou seja, aquilo que distingue a criança do adulto e faz com que a criança seja
considerada como um adulto em potencial,
dotada de capacidade de desenvolvimento.
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Quanto ao contexto social que determina o
A concepção atual de infância, segundo
surgimento deste tipo de sentimento e dois Sonia Kramer (1987, p. 57) é que “o sentiaspectos precisam ser enfatizados, d e acordo mento de infância resulta numa dupla aticom o historiador Philippe Ariès (1981, p. 37): tude com relação à criança”: preservá-la da
corrupção do meio, mantendo sua inocência e fortalecê-la, desenvolvendo seu caráter e sua razão. As noções de inocência
e de razão não se opõem, elas são elemenEra muito alto o índice de mortalidade in- tos básicos que fundamentam o conceifantil que atingia as populações e quan- to de criança como essência ou natureza.
do sobrevivia, ela entrava diretamente no
mundo dos adultos. É importante acentuar que essa mortalidade continua hoje a ser
regra geral para os filhos de classes dominadas em países de economia dependente.
A ideia de infância não existiu sempre e da
mesma forma. Ela aparece com a sociedade
capitalista, urbano-industrial, na medida em
que muda a inserção e o papel social desempenhado pela criança na comunidade. Este conO sentimento moderno de infância corres- ceito de infância é determinado pela modificaponde a duas atitudes contraditórias que ca- ção das formas de organização da sociedade.
racterizam o comportamento dos adultos até
hoje: uma considera a criança ingênua, inocente e graciosa e é paparicada pelos adultos
e outra surge junto com a primeira, mas se
contrapõe a ela, tomando a criança como um
Esta forma de organização instituiu difeser imperfeito e incompleto, que necessita da rentes classes sociais no interior das quais o
educação feita pelo adulto (ARIÈS (1981, p. 37). papel da criança é diferente. A ideia de uma
infância universal foi divulgada pelas classes dominantes, baseada no seu modelo
padrão de criança, a partir dos critérios de
idade e de dependência do adulto, caracteEste duplo sentimento é a nova função efeti- rísticos de um tipo específico de papel social
va que a instituição familiar assume e começa por ela assumido no interior dessas classes.
na burguesia até chegarmos ao povo. É bom
esclarecer que não é a família que é nova, mas
o sentimento de família que surge no momento, inseparável do sentimento de infância.
O reduto familiar, torna-se então cada vez
mais privado e esta instituição vai assumindo funções antes destinadas à comunidade.
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A EDUCAÇÃO INFANTIL E O
BRINCAR COMO FORMA DE
APRENDER
Os benefícios do brincar são complexos
Um ambiente de educação infantil deve
ser um lugar onde as crianças descubram e indiretos. O brincar contribui para o deum amor por aprender através de uma va- senvolvimento de uma matriz diversificariedade de experiências de brincadeiras. da de capacitações na criança pequena.

O ato de brincar, segundo Kishimoto (2001,
p. 13):
É um fato social, um momento de interação
infantil e de constituição do sujeito-criança é uma atividade humana que envolve
contextos sociais e culturais, onde a criança recria a realidade através da utilização
de sistemas simbólicos próprios. Além disso,
é considerado como uma atividade especíPor meio das brincadeiras, as crianças pe- fica da infância (KISHIMOTO, 2001, p. 13).
quenas são capazes de ganhar valiosas experiências de vida através de uma variedade de funções que apoiarão o crescimento
e em última análise, se traduzem em habiliO brincar estimula o desenvolvimento sodades necessárias na idade adulta. No século XVIII, a pequena infância é conside- cial, cognitivo e afetivo das crianças. Elas se
rada como a fase do imaginário, da poesia. colocam em desafios e questões de seu comportamento diário, levantam hipóteses para
compreenderem melhor os problemas apresentados pela realidade na qual estão inseridas.
Mais recentemente, no séc. XX, educadores, como Piaget, Vygotsky, se preocuparam com a questão da brincadeira infantil se
Por meio do brincar se estimula a intedar através da imitação, onde se destaca no
processo de acomodação, na forma de assi- ração, o que gera o confronto de diferenmilação. Na teoria Piagetiana, a brincadeira tes crianças com diversos pontos de vista.
é entendida como ação assimiladora e uma Com isso vão desenvolvendo sua própria
forma de expressão da conduta, ou seja, a autonomia e cooperação, lidando com a
brincadeira como conduta livre e espontâ- realidade de forma ativa e construtiva.
nea, e Vygotsky (1996) acredita que toda
conduta do ser humano é construída como
resultado de processos sociais considera a
brincadeira como uma situação imaginária.
Os benefícios do brincar são cruciais para
permitir que uma criança se desenvolva apropriadamente. Os primeiros anos das crianças devem ser sobre fomentar e desenvolver sua curiosidade através de uma ampla
variedade de experiências de brincadeiras.
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O brincar tem a função educativa única para
as crianças, garantindo a possibilidade de educação, em uma perspectiva criadora, voluntária e consciente. Portanto, a brincadeira tem
um papel essencial e fundamental na escola
de educação infantil, tornando-se uma situação organizada, na qual existe, para aquele
que brinca, um certo número de decisões a
tomar, e uma ordem a ser dada, mesmo que
seja indeterminada ou aleatória. Isso auxilia no
desenvolvimento do autocontrole da criança.

O brincar é uma ação que acontece no plano
da imaginação e, para que isso ocorra, é preciso existir uma diferença entre a brincadeira
e a realidade que oferece conteúdos para ela
se realizar. Isso implica em que a criança que
brinca vai adquirir grande domínio da linguagem simbólica. O brincar significa divertir, gracejar, entreter, um conjunto de atividades que
se assemelham entre si pelo seu caráter lúdico.

Sendo um ato simbólico que se inicia nos
primeiros meses de vida, o recém-nascido coUma das formas pela qual a criança começa nhece o mundo através dos sentidos. Inicia
a aprender é a brincadeira, pois através dela pela exploração da boca (sucção) e depois reexercita sua imaginação e se apropria das aliza certos gestos como engatinhar e sentar.
funções sociais e das normas de comportamento. As brincadeiras devem se desenvolver
conforme a especificidade da conduta infantil,
conforme cada faixa etária. Essas brincadeiras
Em torno dos quatro meses, inicia-se a
podem ser tradicionais, simbólicas, de regras atividade lúdica. Algo fundamental aconou de construção. Elas estimulam a resistên- tece na vida da criança: os objetos funcia corporal, habilidades físicas, a moralidade cionam como símbolos e ao mesmo temda criança, etc.Segundo o autor, “Pelas brin- po produzem em seu corpo mudanças
cadeiras, a criança socializa-se, integra-se em que facilitam o contato com o mundo.
diferentes grupos sociais, aprende a explorar,
compreende o ambiente, desenvolve diferentes formas de linguagem e mantém a saúde
mental e física” (KISHIMOTO, 1995, p. 13).
Suas atividades comuns são jogar e soltar objetos. O principal brinquedo das crianças de até
doze meses é seu próprio corpo, pois através
Atualmente, o brincar é visto como uma eta- deles conseguem produzir sons e aprendem
pa do desenvolvimento da criança, pois por a emiti-los, ocorrendo os primeiros balbucios.
meio do brincar cria-se as relações com o mundo, favorecendo a socialização. A brincadeira
incentiva a criança a cooperar com os outros
e, com isso, distinguir as diferentes opiniões.
A primeira atividade lúdica feita pela
criança é brincar de esconder, onde ela
elabora a angústia do desprendimento, a
desolação por um objeto que deve perder. De um a três anos, a criança inicia seu
processo de autonomia, começando pelo
andar e melhorando sua coordenação.
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Surge um novo interesse pelos brinquedos
ocos onde pode ter objetos dentro. Assim
começa-se a explorar tudo que seja penetrável e a utilizar tudo o que seja penetrável
como: olhos, ouvidos, boca, tudo que permite fazer suas experiências de exploração.

A criança é um ser em transformação, e a
escola é um lugar apropriado, ou o mais adequado para ajudá-la a descobrir o mundo e
a sociedade em que ela se insere, dessa forma, ao brincar, jogar, cantar a criança facilita a
forma de se comunicar com aqueles que precisam relacionar-se com ela, por meio de uma
linguagem própria aos seus devaneios e às
suas próprias fantasias imaginárias, colocanPara a estimulação, nesta fase, o educa- do em prática seus conhecimentos, podendo
dor deve recorrer às atividades motoras, pensar nas situações da realidade imediata.
principalmente as que favorecem andar,
correr, saltar, entre outras. Para o desenvolvimento, os brinquedos de empurrar, puxar, lançar, como os carrinhos e triciclos.
É por meio do brincar que diversas relações
se estabelecem entre a criança, adultos e outras crianças. A criança é um ser total, em que
as ações corporais realizadas durante o brincar
As atividades cantadas estimulam além do permitem que ela se desenvolva socialmente,
movimento, a interação entre as linguagens, afetivamente, fisicamente e cognitivamente.
onde se desenvolve o processo de socialização. A atividade cantada atua no incentivo da
criança no processo ensino-aprendizagem.
Algumas brincadeiras ajudam as crianças na exploração do próprio corpo,
além de estimularem a interação com
Dos quatro aos seis anos, as crianças con- os outros, a exploração de objetos, ou
tinuam praticando atividades motoras, mas seja, na construção do conhecimento.
ocorre o surgimento da imaginação e com
isso o aparecimento do simbolismo (faz-de-conta), nessas situações as crianças podem
brincar de representar animais, pessoas,
As brincadeiras cantadas incentivam a reobjetos, etc. Podem dramatizar situações presentação, contribuem para a socialização
da realidade externa como brincar de ven- e auxiliam o desenvolvimento da linguagem.
dinha, casinhas, escolinha, onde a crian- As atividades lúdicas desenvolvem as noções
ça observa, analisa, interioriza e significa. de espaço-temporal. As brincadeiras com regras fixas (pelas crianças) ajudam na compreensão de normas, desenvolvimento de hipóteses, a superação dos erros, favorecem uma
maneira da criança construir o conhecimento através das relações determinadas. Dessa
forma, percebe-se que o brincar é uma aprendizagem fundamental para o ser humano.
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O PAPEL DO PROFESSOR
Portanto, a brincadeira não é inata, mas
aprendida, através da imitação (segundo estudos de Piaget). Por isso é importante ensinarmos as crianças a brincarem, desenvolvendo
uma grande variedade de brincadeiras para,
posteriormente, fazerem suas próprias escolhas. A criança, ao fazer a relação com tudo
que o cerca, se socializa, é capaz de cooperar
e com isso consegue distinguir diferentes opiniões. A linguagem se desenvolve mais, sendo
possível respeitar as regras. A atividade lúdiAssim poderá oferecer às crianças ma- ca se caracteriza, pois, pelo jogo de regras.
teriais adequados e um espaço estruturado para brincar, permitindo o
CONSIDERAÇÕES FINAIS
enriquecimento das competências imaginativas,
criativas
e
organizacionais.
Durante os anos da Educação Infantil, as crianças exploram todas as oportunidades para descobrir novas experiências, novos amigos e novos ambientes.
O professor deverá organizar situações para Suas mentes são animadas e imaginativas.
que as brincadeiras ocorram de diversas maComo educadores de Educação Inneiras, possibilitando à criança oportunidade
de escolher os temas, papéis, companheiros fantil, precisamos equilibrar esse entucom quem deseja brincar ou jogos de regras siasmo com a capacidade de ouvir, see de construção, para que elaborem de ma- guir instruções, participar de tarefas e
neira pessoal e independente suas emoções, participar de atividades em grupo para desentimentos, conhecimentos e regras sociais. senvolver a habilidade vital de concentração.
O papel do professor enquanto educador é
de auxiliar a criança na estruturação das brincadeiras, o que organiza sua base, oferta diferentes objetos, fantasias, jogos, delimitação
do espaço e o tempo para brincar. Por meio
das brincadeiras, o professor pode observar e
construir uma visão do processo de desenvolvimento das crianças em conjunto e individual.

As crianças precisam de oportunidades
para se envolverem em uma abundância de
Toda ação do educador deverá ser re- experiências sociais, nas quais podem explofletida, planejada, executada e avaliada, rar e praticar a habilidade social da paciência.
pois compete a ele respeitar o brincar da
Ensinando por meio de exemplos, modecriança, oferecendo diversidade de brincadeiras para que ela possa adquirir no- lagem de papéis e experiências sociais, as
vas experiências e novos conhecimentos. crianças são capazes de desenvolver sua paciência e aprender a esperar pela sua vez.
Conclui-se que a Educação Infantil serve
para orientar as crianças a apreciar e aceitar as diferenças, tornando-se contribuintes bem-arredondados para a sociedade.
185

Revista Educar FCE - 22 ª EDIÇAO - JULHO / AGOSTO - 2019

CARLA BATISTA DOS SANTOS
Graduação em Pedagogia pela Faculdade Taboão da Serra
em 2009. Pós Graduação e, Direito Educacional pela Faculdade Campos Elíseos em 2013. Pós Graduação em Políticas Públicas pela Faculdade Mozarteum em 2014. Licenciatura em
Artes Visuais pela Faculdade Mozarteum em 2014. Professora de Educação Infantil na Prefeitura Municipal de São Paulo.

186

Revista Educar FCE - 22 ª EDIÇAO - JULHO / AGOSTO - 2019

REFERÊNCIAS

ARIÈS, Philippe. História Social da Criança e da Família. São Paulo. LTC. 1981.
ELIAS,
ria
da

Marisa
D.
alfabetização,

KISHIMOTO,

Tizuko

C.

São

(Org.).

KRAMER,
Sonia.
A
sil – a arte do disfarce.

De

Emílio
Paulo:

O

brincar

política
do
Rio de Janeiro:

187

a
Emília:
a
editora
Scipione,
e

suas

pré-escolar
Editora Dois

teorias.
no
Pontos,

trajetó2000.
1998.
Bra1987.

Revista Educar FCE - 22 ª EDIÇAO - JULHO / AGOSTO - 2019

EDUCAÇÃO E ARTES E OS INSTRUMENTOS QUE REGEM A COGNIÇÃO
INFANTIL
RESUMO: A arte é uma das linguagens universais que todos os seres humanos entendem e

usam para se comunicar. Usamos a arte para entender quem somos, nossos lugares no mundo
e o significado de nossas vidas. Usamos arte para nos expressar e falar com os outros através
do tempo e do lugar. Os seres humanos têm um impulso essencial para criar e entender
imagens visuais. Esse impulso é um dos traços básicos que nos tornam humanos. O poder das
artes visuais para enriquecer a experiência humana e a sociedade é reconhecido e celebrado
em todo o mundo. A arte e as artes visuais fazem parte do registro histórico de todas as
culturas e períodos históricos conhecidos pelos seres humanos.

Palavras-chave: Arte; Educação; Cognição; Escola.
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INTRODUÇÃO
Um professor mediador deve promover o desenvolvimento, não pará-lo ou impedi-lo, para
o qual propõe, mas não impõe demandas, não satura, ele deve ser firme, mas não agressivo, estará presente quando a criança dele precisar e vai embora quando a presença dele o
inibe. Em consequência, as ações educativas nos primeiros anos de vida, devem ser destinadas a estimular o desenvolvimento cognitivo, emocional, da linguagem, comportamento físico, motor, social, moral e criativo das crianças, de tal forma que possa ser exitoso o espaço mais relevante na vida do ser humano para desenvolver suas potencialidades.
Neste sentido, é importante levar a educação ao norte da primeira infância hoje, então, parece
que não encontrou ainda sua direção, sua identidade e, então se move de acordo com as modas
de diferentes pedagogias, de diferentes propostas, sem encontrar uma maneira de se situar com
uma intencionalidade definida. A este respeito, investigações feitas por pesquisas bibliográficas
mostram que não há diretrizes precisas sobre o que se desenvolvem. Por outra parte o desenvolvimento das crianças depende de múltiplas condições e esclarecê-los é uma tarefa fundamental de muitas ciências: Psicologia, a Pedagogia e Neurologia, entre outras, que fizeram suas
contribuições significativas no que diz respeito as regularidades do desenvolvimento infantil.
Essas contribuições devem constituir a base para ações educativas no nível de educação inicial,
o que denota a importância da atenção educacional nos primeiros anos da vida do ser humano,
deve constituir o mais importante desta reflexão teórica. Um aspecto fundamental no desenvolvimento infantil é o relativo desenvolvimento intelectual e psíquico, a determinação do que pode
ser atribuído às estruturas e funções biológicas que são geneticamente dadas, e que corresponde às condições de vida e educação, significa o eixo central de qualquer concepção sobre isso.
E, consequentemente, do que pode ser feito para permitir o desenvolvimento máximo de todas as potencialidades do indivíduo, neste caso dos meninos e meninas. A Educação Inicial torna-se um nível educacional Fundamental em relação ao desenvolvimento
das crianças, sua atenção não é poder limitar-se aos cuidados e custódia, ou à interação
da criança com outros e com os materiais, deve-se se concentrar na mediação dos recursos cognitivos e na estimulação de todas as áreas de desenvolvimento. Avanços na neurociência e psicologia alcançaram duas elaborações fundamentais, o primeiro é que sem a
presença de um cérebro humano não é possível o surgimento de qualidades psíquicas humanas e o segundo, que o cérebro humano por si só não determina o surgimento de qualidades psíquicas. É digamos o psiquismo humano não surge sem condições humanas de vida.
A realidade é que as principais tendências existem atualmente respeitando às concepções
de desenvolvimento psíquico, coincidem e apontam ao todo, à consideração de que, no desenvolvimento psíquico humano, eles tem papel importante tanto nas estruturas internas,
constitucionais, biológicas e funcionais, como condições externas, sociais, culturais e educacionais. O essencial deve ser tentar avaliar em que medida o biológico e o social são inter-relacionados na educação da criança, em que sentido os fatores internos, basicamente constituídos pelo sistema nervoso central e atividade nervosa superior, exerce influência sobre o que
é determinado pelos fatores externos, e em que a educação desempenha um papel crucial.
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OS JOGOS E AS REPRESENTAÇÕES
“Para o ser humano, não basta fazer, é preciso compreender (fazer em pensamento). [...]
No brinquedo simbólico, na sua construção
imaginada e corporificada, a criança vive e representa um sem-número de relações. Saltar
um rio largo, atravessar uma ponte estreita,
repartir a comida feita, são atividades que
materializam, na prática, a fantasia imaginada,
e que retornarão depois da prática em forma
de ação interiorizada, produzindo e modifiNa arte são discutidas hábitos e práticas de cando conceitos, incorporando-se às estrutrabalho, da cena de arte (como no caso do turas de pensamento.” (FREIRE 1997, p. 45)
desenho), que os números ofertam à crianAo desenhar a criança ou seus gráficos
ça, como objetos, ligações entre significados
coletivos e experiência individual, fórmulas dá um significado que enfatiza uma situade interpretação do mundo e comportamen- ção abrangente sem desmontar, como a into social, figuras de jogos sociais ou esboços teração completa com um objeto no campo
de interatividade humanos com o mundo. imediata e sensorial, em contraponto com
os símbolos organizados em linguagem.
“O desenho é o conjunto das atividades Uma interação imediata e sensorial é subshumanas que desembocam na criação e fa- tituída por outra do mesmo personagem.
bricação concreta, em diversos materiais de
HABILIDADES SENSORIAIS –
um mundo figurativo. Estas figuras podem ser
MOTORAS DOS DESENHOS
feitas de formas carregadas de emotividade
INFANTIS
e afetividade de formas codificadas, signos
de uma linguagem elaborada. Elas exigem,
Estabilidade bimanual desenhos esféricos
para a sua fabricação, da colaboração das
mãos dos olhos, de instrumentos, de técni- baseados em coordenadas de base, aumentam
cas e de materiais.” (PORCHE 1982, p.102) a sua diluição intencional em índices de desenvolvimento da força de acoplamento bimanuOs desenhos das crianças, então, com base al, a coordenação com a intenção de controle e
nesta posição, a representação de um mode- processamento de taxas de amplitude relativa
lo de vida prática, derivada de imediatismo (valor) em relação à precisão. Da biomecânisensorial, a complexidade da práxis humana, ca, a coordenação bimanual mostra o controle
uma relação simbolizada entre relatora crian- conjunto de todos eles; a distal maturação mais
ças e seu ambiente de vida, como uma figura jovem próximo – emprega um grupo muscular
central do mundo da criança em um momen- proximal maior, mesmo para os movimentos
to de individuação. No simbolismo gráfico, a mais finos, e como desenvolvimento o envolveu.
experiência infantil sobressai no imaginário
coletivo como uma expressão inferencial dela
ver inscrito o sujeito em desenvolvimento.

O jogo leva ao estabelecimento de uma figura de experiência em representação de outro, como disponibilidade lúdica sobre situações. As subjacentes imagens representativas
realizando fantasias, a partir do qual as figuras incorporam script e linguagem emergindo
das experiências do espetáculo e sensorial,
estabelecidas a partir corporais processos
fundadores nível básico de subjetividade.
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Enquanto isso tenta determinar o envolvimento de modelos internos durante a execução, para estabelecer quando o ou o artista reproduz um “protótipo” construídas
ou estão participando com uma das características visuais “exemplares” do objeto.
“A criança em atividade fabuladora ou expressiva participa ativamente do processo
de criação. Durante a construção ela se coloca uma sucessão de imagens, signos, fantasias [...] importantes para o conhecimento da produção da criança e evidenciam o
desenvolvimento e expressão de seu eu e
de seu mundo. Para a criança, essa linguagem ou comunicação que ela exercita com
parceiros visíveis ou invisíveis, reais ou fantasiosos, acontece junto com o seu desenvolvimento afetivo, perceptivo e intelectual
e resulta do exercício de conhecimento da
realidade.” (FERRAZ e FURASI, 1993, p.56)

“Através do brincar a criança experimenta,
organiza-se, regula-se, constrói normas para
si e para o outro. Ela cria e recria, a cada nova
brincadeira, o mundo que a cerca. O brincar
é uma forma de linguagem que a criança usa
para compreender e interagir consigo, com
o outro, com o mundo.” (Vieira 2001, p.104)
Habilidades artísticas em diversidade de
expressão simbólica e complementaridade
de rigidez e flexibilidade no desenho destacam a “obra de arte” crianças em comunicação infantil – adulto e socialização artística,
apresentado em um contexto interpessoal,
um contrato entre a criança – artista e um
espectador. A observação de como é desenhada e os comentários da criança durante
a elaboração permitem inferências sobre instâncias microgenéticas, sem a preocupação
de etapas ou sequencias de desenvolvimento. O desenho evolui da correspondência
símbolo-referência (girino a dois anos e meio,
até linhas detalhadas em cinco anos). O desenho ganhará profundidade e perspectiva,
detalhes elaborados e formas distinguíveis,
ilustrando situações e atividades com significado. A variabilidade na organização e flexibilidade nas regras mostra múltiplas formas de
pensar e desenhar; ao invés de progressão linear, é uma escolha e diversidade do repertório disponível, em interação com o contexto.
“[...] para que a criança se aproprie do sistema de representação da escrita, ela terá que
reconstruí-lo, diferenciando os elementos e as
relações próprias ao sistema, bem como a natureza do vínculo entre o objeto de conhecimento e a sua representação.” (PILLAR, 1996, p.32)

O conteúdo (o que é desenhado) e o sistema de denotação (como é desenhado) dependem um do outro. Assim, ele propõe quatro
etapas do desenho: rabiscos ou padrões (traços irreconhecíveis denotando a presença de
um “algo”); representacional (volume - protótipo, sistema de denotação, vastas regiões
para grandes e longos volumes para regiões
longas); espécies de duas dimensões (versões
de um modelo), regiões denotando faces do
volume ou campos visuais, segmentos representando diferentes faces de diferentes ângulos, visão e profundidade “irreais”, plano
frontal-paralelo, não projeção retiniana, consistência plana ao interior e aos espécimes tridimensionais (denotados por bordas e contornos, informação diferenciada da que vem da
Entre dois a cinco anos, a preeminência
forma, realismo visual, ângulo de visão espe- tipo de desenho é uma representação mencífico no sistema de projeção e no conteúdo). tal da imagem corporal mostrando como
a criança tem um modelo mental completo e o pictograma é o seu versão concisa
sem priorizar o tronco ou como desenhá-lo.
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Esquemas de gênero são organizados na
primeira infância, exacerbando a socialização
por gênero no desenho. As diferenças nas experiências de meninos e meninas, devido à
socialização de normas, influenciam a arte infantil incipiente, sintonizando-a com estereótipos societários de gênero. Essa influência
cultural mostra como, nas culturas ocidentais,
os motivos são polarizados em certas direções. Embora suas descobertas mostrem o
que e como são desenhadas, elas contrastam
com aquelas encontradas em outras culturas.

No desenvolvimento do desenho infantil,
a pouca ênfase dada à influência sociocultural, estabelecida entre culturas e dentro
da mesma cultura e historicamente. A variabilidade é indicativa de uma imagem mutante de acordo com fatores sócio-históricos
que afetam as convenções e demonstram
a relatividade da abordagem endógena.
Abordar a gênese do desenho dos esquemas gráficos que refletem personalizações
para algo visto no mundo ou desenvolvido
pelo olho da mente, impulsionada por forças endógenas, comprometidas para adqui“Esta nova etapa é de grande interesse no rir aparelhos com recursos básicos compardesenvolvimento das crianças. Representa tilhados durante as atividades espontâneas.
o ponto em que elas começam a dar nomes
às suas garatujas. Talvez o menino diga: “está
“[...] o desenho antecede, organiza e estrué mãe”, ou “este sou eu correndo”. Contudo, tura o pensamento narrativo. Serve como
no desenho, não são reconhecíveis nem ele ponte (zona proximal) entre o desenvolvinem mãe. Esta atribuição de nomes às ga- mento real e o potencial, ou seja, serve como
ratujas é de grande significado, pois indica auxiliar de significação do texto verbal e esuma transformação no pensamento da crian- crito num primeiro momento de aprendizaça.” (BRITTAIN; LOWENFELD, 1997, p. 123) gem da língua escrita.” (FASSINA 2007 p.3)
O grupo de pares destaca-se como um dos
agentes socializadores mais relevantes, influenciando opiniões, comportamentos, conformidade e aderência. A influência dos pares afetaria a
aprendizagem baseada na observação, porque
o desenho gera conversas a troca de ideias e
comparações explícitas, estimulantes qualidades técnicas e significados, comentários positivos ou negativos que encorajam ou desencorajam as cognições parceiro de troca ativador
verbal, transmissores influências sobre noções
de arte infantil, sob o realismo e a literalidade,
na “precisão” da representação, provedores
de crítica. Intersubjetividade (comunicação e
não fala). Provedores de crítica. Intersubjetividade (comunicação e não fala) Provedores
de crítica. Intersubjetividade (comunicação
e não fala) alternativas de modelo, verbalizar
ideias compartilhadas, soluções ou entendimentos, um processo que se converte em processos inter psicológicos em intra psicológico.
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Esta habilidade requer compartilhar ideais artísticos culturalmente mediados. Importantes, então, serão os mecanismos para
adquiri-lo. Ao produzir recursos básicos, o
novo designer deve combinar habilidades
simbólicas. Primeiro novos esquemas gráficos são produzidos em conjunto com outros
incorporados como um repertório; o fornecimento de adulto verbal e não verbais em
convenções simbólicas e contribuições criança a partir de suas contribuições são ilustradas dimensões centrais, léxico desagregados,
morfologia, semântica (ligação lexical - significado), sintaxe (combinação lexical - imagens mais sofisticados e coerentes) e usos
pragmáticos ou simbólicos no mundo real.
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AS IMPLICAÇÕES DA
INTERFERÊNCIA ADULTA NAS
INTERAÇÕES GRÁFICAS
Os valores e expectativas dos adultos medeiam à interação gráfica, como sua importância e sua relação com as habilidades posteriores (por exemplo, escrita), bem como o
ensino do desenho. Ao produzir recursos básicos, o novo designer deve combinar habilidades simbólicas. Primeiro novos esquemas
gráficos são produzidos em conjunto com
outros incorporados como um repertório.
“Desde o início da história da humanidade a
arte sempre esteve presente em praticamente
todas as formações culturais. O homem que
desenhou um bisão numa caverna pré-histórica teve que aprender, de algum modo, seu ofício. E, da mesma maneira, ensinou para alguém
o que aprendeu. Assim, o ensino e a aprendizagem da arte fazem parte, de acordo com
normas e valores estabelecidos em cada ambiente cultural, do conhecimento que envolve
a produção artística em todos os tempos. No
entanto, a área que trata da educação escolar
em artes tem um percurso relativamente recente e coincide com as transformações educacionais que caracterizaram o século XX em
várias partes do mundo.” (BRASIL, 2001, p.21)
Os primeiros rabiscos são explorações da
realidade, forma e movimento, para crianças até aos cinco anos de idade, retirados do realismo intelectual (não “visual”), a
partir de suas cabeças, não do observado,
porque são “principalmente simbolistas”.
Nessa idade, você pode mudar os padrões
básicos de desenho (uma pessoa que não
pode existir, não pode ser) há números existentes, por “distorções” (várias cabeças, muitos dedos) ou “substitutos” (fantasma, palhaço) ou ao solicitar um objeto familiar,

mas pouco frequente em seus desenhos
(bicicleta), sucedidos pelo slogan de desenhar uma bicicleta que não existe, não
pode ser, com resultados semelhantes, evidência de mudança, permanência de estruturas básicas e capacidade de pensar
antecipadamente e variar padrões; a história discrimina a capacidade inicial de variar os temas.
As variantes preferidas (distorção ou substituição) mostram a construção de soluções. A importância da história associada também tem sido
estudada, com base no motivo de entrada nas
aulas, e também com resultados semelhantes.
“A arte na educação como expressão pessoal
e como cultura é um importante instrumento
para a identificação cultural e o desenvolvimento individual. Por meio da arte é possível desenvolver a percepção e a imaginação, aprender a realidade do meio ambiente, desenvolver
a capacidade crítica, permitindo ao indivíduo
analisar a realidade percebida e desenvolver
a criatividade de maneira a mudar a realidade que foi analisada.” (BARBOSA, 2002 p. 18)
Agora, descrição tridimensional interna durante a cópia de objetos familiares ou não familiares como a chave para a nitidez da imagem e sua representação linear que o fator
reflete ao conhecimento e familiaridade sobre
os objetos que contribuem para o seu significado e gráficos, favorecendo a combinação e
estruturação dos dados disponíveis. O significado direciona a atenção dos detalhes da necessidade ou não de sua presença em função
da fidelidade da produção em relação ao objeto. Esse tratamento combinado de dimensionalidade e significado é fortalecido à medida
que o desenvolvimento das crianças progride,
enfatizando a familiaridade com os objetos.
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As propriedades dos objetos, por sua descrição tridimensional, obstruem a perspectiva visual que captura apenas sua aparência,
uma vez que a primeira é ativada quando se
trata de alcançar a segunda, mesmo quando reproduz objetos inexistentes que sugerem uma representação tridimensional.
“A linha, elemento essencial da linguagem
gráfica, não se subordina a uma forma que
neutraliza suas possibilidades expressivas. A
linha pode ser uniforme, precisa e instrumentalizada, mas também pode ser ágil, densa,
trepidante, redonda, firme, reta, espessa, fina,
permitindo infindáveis possibilidades expressivas. A linha revela a nossa percepção gráfica.
Quanto maior for o nosso campo perceptivo,
mais revelações gráficas iremos obter. A agilidade e a transitoriedade natural do desenho
acompanham a flexibilidade e a rapidez mental,
numa integração entre os sentidos, a percepção e o pensamento” (DERDYK, 1989, p.24).
A importância fornece facilitação pelo conhecimento disponível e não pela interferência. Além disso, promove o processo de
planejamento, ao encerrá-lo em unidades
analisáveis e certas características da comunidade com outra memória anterior e disponível a longo prazo em integração progressiva, com destaque significativo, identificável
nos detalhes básicos unidades que melhoram a atenção e eles seriam negligenciados
em desenhos sobre objetos desconhecidos.
“[...] Estamos acostumados a oferecer cadernos, lápis e canetas e estimulá-las a desenhar. E quando fazem uma coisa redonda,
com alguns pontos dentro e umas linhas retas
que saem dessa bola dizemos : “Já começou
a desenhar. É uma figura humana!”. Vemos
com olhos positivos essa produção que, de
outro ponto, poderia ser considerada feia,
ruim. Quando dessas linhas retas saem outras, dizemos: “Já colocou dedos, olhos, ca194

belos”, Ficamos fascinados diante da produção e não pensamos que ela pode começar a
escrever. Se as letras não são convencionais,
dizemos: “Melhor que não escreva”. Aprender a escrever não é um processo idêntico,
mas é parecido com aprender a falar. Se nos
dissessem para não falar até pronunciarmos
corretamente todos os sons, seriamos todos
mudos. Faz sentido dizer que se aprende a ler
lendo e que se aprende a escrever escrevendo, na medida em que enxergamos isso como
um processo. Há uma maneira de escrever
aos 3,4 e 5 anos como há uma maneira de
falar aos 3,4 e 5 anos. Para a fala, não exigimos perfeição desde o início, mas fazemos
isso com a escrita” (FERREIRO, 2013,p.2)
Sobre o conhecimento implícito e sua manifestação em desenhos infantis, estes compreendem um modo adaptativo do comportamento da criança, sensível às características
estruturais de qualquer situação vivenciada
sem recorrer deliberadamente para qualquer
aspecto do conhecimento explícito sobre o assunto. Abrange campos importantes de aquisições perceptivas, cognitivas e motoras, incluindo aspectos associados à aprendizagem
de línguas primárias e secundárias, levando à
elaboração categórica, bem como à leitura e
escrita. O processo começa com o recém-nascido e só mais tarde ativará um dispositivo
endógeno, responsável pelo conhecimento
explícito, resultante da redescrição representacional. Este dispositivo favorece a sensibilidade a estruturas complexas no ambiente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atualmente, nos acostumamos a um mundo
onde as mudanças ocorrem com velocidade
sem precedentes. Isso nos força a questionar
a noção de nosso conhecimento em suas várias esferas. A teoria desenvolvida a partir da
objetividade do quantitativo e, além disso, as
ciências naturais com base no pensamento
científico, incorporou outros conhecimentos,
a construção de um pensamento crítico baseado em fenômenos incluindo o conceito de
interpretação. É uma extensão do paradigma
cognitivista, que posiciona a subjetividade em
um lugar mais relevante. O conhecimento que
é construído a partir da experiência e pensamento das Artes Visuais é configurado a partir
do interpretativo e da práxis. Essa expansão
é largamente inspirada nas possíveis leituras
da produção artística baseadas na interpretação hermenêutica. É essa mesma interpretação que nos permite inserir um pensamento
sobre o fenômeno estético como um evento
que não é isolado ou restrito a formas sensíveis não condicionadas pela racionalidade.
Trata-se mais de considerar o ensino das artes visuais como um conjunto de fenômenos
que podem ser experimentados a partir de diferentes abordagens de pensamento e ação.

Por fim, propõe alguns princípios que devem ser considerados na educação artística
e, com ela, o que podemos chamar de experiência artística. O primeiro princípio é em relação ao objetivo primário da educação artística visual, que é colocar em primeiro plano o
que as artes têm de diferente, o que significa
que nenhuma justificativa deve ser buscada
ao que as artes existem, mas valorizá-las por
aquilo que diferem das demais disciplinas e
por seu valor intrínseco, o que permite evidenciar aspectos do mundo com recursos
plásticos e visuais, mostrando aos educandos o caráter significativo da própria arte.

O princípio está relacionado com a inteligência artística, que deve ser promovida a
partir da reflexão que ocorre como uma condição fundamental para a criação, professores de arte devem ajudar seus alunos a se
tornar mais inteligível a relação com todas
as suas manifestações, incluindo a cultura
popular. Essas conquistas entrega cognição
sobre as artes e seu desenvolvimento histórico, técnico e cultural, possui potenciais
ferramentas que orientam o esclarecimento
dos atributos estéticos das obras produzidas, ou seja, aqueles atributos que demonssusEsse tipo de problema alude a uma necessi- tram as características visuais para
dade: encarar a realidade do mundo contem- tentar elementos cognitivos extra- artística
porâneo com clareza em relação aos pressupostos epistemológicos que constituem o
quadro de referência da ação docente. Superando o binário de oposição entre conceitos
levou a uma desconstrução que enfatiza a
identificação dessas oposições, mas também
procura apontar como seus componentes não
são exclusivos, mas formam um conjunto que
nos permite compreender a sua complexidade.
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DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL:
CONTRIBUIÇÕES DO “MACULELÊ”
RESUMO: O presente artigo trata-se de uma pesquisa bibliográfica sobre a dança popular
afro-brasileira Maculelê e como sua inserção na escola pode contribuir com a diversidade
étnico-racial e com a práticas de expressão corporal entre crianças pequenas da educação
infantil. O estudo pretende demonstrar a importância do conhecimento e divulgação da
cultura afro-brasileira, com o intuito de gerar nos educadores atitude reflexiva quanto ao
respeito, o combate ao racismo e valorização da diversidade.

Palavras-chave: Educação Infantil. Maculelê. Cultura Afro-brasileira. Diversidade. Expressão
Corporal.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo pretende trazer uma breve revisão teórica sobre as contribuições africanas na cultura brasileira, tendo como especificidade o Maculelê, manifestação cultural afro-brasileira, que envolve música e dança e que, sendo cada vez mais conhecido e trabalhado
na educação escolar, pode colaborar com a valorização da nossa diversidade étnico-racial.

Ao longo dos anos, o fortalecimento de movimentos negros e a criação de leis veem contribuindo por uma educação antirracista (BRASIL, 2014) e pautada na valorização da diversidade.
Mas a luta é contínua, pois segundo Candau (2012), pesquisas mostram atuais altos índices de
preconceito e discriminação racial existentes nas escolas, o que vai ao desencontro de uma educação que busca a equidade, muito embora o racismo seja crime no Brasil, e seu combate e punição conforme a lei seja mencionado há tempos na nossa Constituição Federal (BRASIL, 1988).

As alterações na Lei de Diretrizes e Bases Curriculares Nacionais – LDB, inicialmente instituído como obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas de ensino
fundamental e médio (BRASIL, 2003) e, posteriormente, modificada em 2008 com a inclusão da história e cultura indígena (BRASIL, 2008), trouxeram reflexões e avanços. Contudo,
compreendemos que este trabalho pode ser iniciado não apenas no ensino fundamental,
mas com as crianças menores, desde a etapa da educação infantil, com propostas pedagógicas que contemplem esse importante conhecimento acumulado ao longo da nossa história.
Segundo nos aponta a publicação do Ministério da Educação “História e cultura africana e afro-brasileira” (BRASIL, 2014), desde a educação infantil há indícios de práticas discriminatórias, tanto por parte de adultos, como também em falas ou comportamentos infantis. Portanto, entendemos que o combate ao
racismo e a superação de preconceitos deve ser iniciado desde as crianças pequenas.

Assim sendo, este artigo visa colaborar para que o professor conheça e estude o Maculelê, uma herança cultural africana muito possível de ser apresentada na educação infantil, já que em um trabalho de expressão corporal, esta prática pode envolver, além da própria contextualização histórica, a música, a dança, a
ginga, o jogo, o movimento e a ludicidade, elementos tão presentes na educação infantil.
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MACULELÊ: CONTEXTUALIZAÇÃO
HISTÓRICA E CARACTERÍSTICAS
A identidade cultural brasileira herdada
de matrizes africanas passou por um vasto
processo de troca, ganhos, perdas ou transformação, ao longo da nossa história. As
contribuições culturais africanas para a formação cultural brasileira são advindas de
grupos que vieram de diferentes regiões da
África. Segundo Kishimoto (1993), é difícil precisar a quantidade de negros que entraram no Brasil no período da escravidão,
mas, os documentos que restaram sobre este
período, apontam um número entre 4 milhões a 18 milhões de africanos vindos das
culturas Iorubás, Fantis, Maussás, Mandingas, Bantus, entre outras, sendo as regiões
do nosso país que mais receberam os negros da África foram a sudeste e nordeste.

Porém, os elementos das contribuições negras foram frequentemente ocultas, ignoradas
ou até mesmo diminuídas como forma de preconceito. Assim, pensar em um país de tamanha
diversidade nos motiva valorizar e considerar
as variadas formas de manifestação cultural
advindas de outros lugares. E o trabalho com
o Maculelê contribui exatamente para isto.

Esta manifestação cultural é descrita como
uma forma de expressão artístico-cultural brasileira, mas com influências africanas.
Dentre as teorias mais divulgadas sobre sua
origem, contam que foi em alguns pontos
da Bahia, em Salvador e em Santo Amaro,
que o Maculelê ganhou força como um das
brincadeiras e bailados, das festas de Nossa
Esta influência cultural é percebida em diver- Senhora da Purificação (CASCUDO, 1988).
sos elementos, tais como as práticas alimentares, na literatura, em tradições populares,
na religião e no sincretismo religioso, expresNo Dicionário do Folclore Brasileiro, ele
sões e oralidade. Mas é na música e na dança
popular que sentimos as maiores influências. é definido como um “bailado guerreiro”, no
Segundo Almeida, “pode-se dizer que, afora qual dez ou vinte negros de camisas branalgumas coreografias de origem ameríndia, o cas dançam e cantam com “esgrimas, grimaior número de danças e bailados brasilei- mas, bastões de madeira em cada mão,
ros deriva de danças africanas” (1968, p. 137). cantam e bailam entre chocando as armas”
(CASCUDO, 1988, p. 451). As grimas, geralmente com cerca de 50 e 60 cm, servem
para dar apoio à música e marcam seu ritmo.
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Na definição de Lopes (2004), o Maculelê é “um misto de dança guerreira e jogo de
bastões e grimas” (p. 405). Ainda, segundo este pesquisador, o nome deriva provavelmente do grupo linguístico africano
Quicongo, de makélelè: “barulho”, “algazarra” “vozearia”, “tumulto” (LOPES, 2004).

Com a morte de seus primeiros mestres e
praticantes, o Maculelê quase desapareceu
por um tempo, mas foi especificamente na cidade de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano,
que Paulino Aloísio Andrade, o Mestre Popó
da Capoeira trouxe o Maculelê novamente
para as festas populares. Ainda quando jovem
Mestre Popó aprendeu Maculelê com outros
negros mais velhos “vindos da costa da África”,
segundo ele, e que por meio da transmissão oral
manteve vivas suas tradições. (MUTTI, 1978).

Durante a prática do jogo, os participantes
ficam dispostos em roda, movimentando-se
ao ritmo de atabaques, e duplas vão para o
centro, batendo as grimas e dançando ao comando do mestre. Há quem associe o Maculelê como parte da Capoeira, pois a partir
Considerado como “pai do Maculelê no Brada década de 1970, a brincadeira de Macu- sil”, Popó era filho de mãe escrava e contava
lelê passou a ser executada por capoeiristas ter reunindo em meados da década de 1940,
após as rodas de Capoeira (FONSECA, 2009). parentes e amigos para ensiná-los a dançar
com base no que ainda se lembrava de ter
aprendido, pretendendo incluir o Maculelê
novamente nos festejos religiosos locais. Seu
grupo passou a ser conhecido como “ConjunApesar das incertezas sobre como essa to de Maculelê de Santo Amaro”. Mestre Popó
prática artística acontecia em seus primór- chamava o Maculelê de “brinquedo” e não o
dios, segundo contam, o folguedo já existia distinguia entre dança ou luta, dizendo ser as
pelo menos desde a inauguração da igre- duas coisas ao mesmo tempo (MUTTI, 1978).
ja de Purificação no estado da Bahia, em
1757, e posteriormente levado para a região dos canaviais baianos (LOPES, 2004).
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Em entrevista para a pesquisadora e brincante de Maculelê, Maria Mutti (1978), Popó
contou sobre as influências africanas entoadas nas canções. São fortes referências a localidades de Angola, como Cabinda, Quibala
e Luanda nas letras cantadas (LOPES, 2004).
Algumas músicas o Mestre trouxe de suas
lembranças com os mais velhos, outras vieram do Candomblé, e há, ainda, as músicas
criadas em seu grupo, inclusive por seu filho
Valfrido Vieira de Jesus, o Vavá. Uma das músicas mais conhecidas e que chegou a tocar
em rádios baianas chama-se “Sou eu, sou eu,
sou eu Maculelê”, que tem o seguinte trecho:

Quanto
à
utilização
dos
instrumentos
em
sua
época,
mestre
Popó contou em entrevista a Mutti,
dois ou três tambores (atabaques), eu danço com três, um para toque de repique e os
dois ajudam a dobrar, o agogô e o caxixi ou
ganzá. Agora os tocadores tem que ser bom.
Eu tive tambor feito de lata de carbureto e
couro de jiboia, feito por nós (1978, p. 10).
Com o passar do tempo, modificações surgiram e alguns grupos incluíram o uso de facões
no jogo e outros instrumentos nas canções, tais
como a flauta, mas que para os participantes
do grupo do mestre Popó isto descaracterizava o ritual tradicional (MUTTI, 1978). Atualmente o uso de facões e outros instrumentos
foram incorporados pelos diversos grupos.

Sou eu, sou eu, sou eu,
Maculelê, sou eu,
Nós é caboco do Mato Grosso, somos
sucena da mata reá,
Sou eu, sou eu, sou eu,
MACULELÊ NA ESCOLA DE
Maculelê, sou eu,
EDUCAÇÃO INFANTIL
É quem vem de longe, faz força,
Faz força para curar,
As concepções pedagógicas nas escolas de
Sou eu, sou eu, sou eu,
Maculelê, sou eu, (MUTTI, 1978, 23 e 24). educação infantil devem proporcionar uma
visão afirmativa sobre identidade e diversidade étnico-racial brasileira, garantindo, assim,
ações de valorização da diversidade negra no
ambiente escolar e o acesso às diferentes manifestações culturais. Conforme as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil,

A valorização da diversidade das culturas
das diferentes crianças e de suas famílias,
por meio de brinquedos, imagens e narrativas
que promovam a construção por elas de uma
relação positiva com seus grupos de pertencimento, deve orientar as práticas criadas na
Educação Infantil ampliando o olhar das crianças desde cedo para a contribuição de diferentes povos e culturas (BRASIL, 2009. p. 10).

202

Revista Educar FCE - 22 ª EDIÇAO - JULHO / AGOSTO - 2019

A história e evolução do Maculelê no
Brasil nos mostram a importância do engajamento e da oralidade na perpetuação das manifestações culturais e na disseminação do conhecimento. Conforme
a professora de dança Lívia Brasileiro,

O papel da educação infantil é significativo
para o desenvolvimento humano, a formação da personalidade, a construção da inteligência e a aprendizagem. Os espaços coletivos educacionais, nos primeiros anos de
vida, são espaços privilegiados para promover a eliminação de qualquer forma de preconceito, racismo e discriminação, fazendo
com que as crianças, desde muito pequenas,
compreendam e se envolvam conscientemente em ações que conheçam, reconheçam
e valorizem a importância dos diferentes
grupos étnico-raciais para a história e a cultura brasileiras (BRASIL, p. 47 e 48, 2004).

na história brasileira estão ausentes muitas expressões da dança de cunho popular que se mantiveram ao longo dos anos.
São danças ligadas às festas, às religiões, às
produções culturais das nações que, dizem
contam e encantam que as faz e quem as
vê. Trata-se de incontáveis manifestações
que são mantidas comumente pela tradição
oral e pela manifestação corporal nas fesTambém nas Diretrizes Curriculares Natas populares. (BRASILEIRO, 2010, p. 138) cionais para a educação Infantil (BRASIL,
2009) preveem as manifestações culturais como componentes a serem praticados
na etapa da educação infantil e sugerem a
presença das diferentes linguagens artístiAssim, ao divulgarmos nossa história, cas, artes visuais, música, teatro e a dança.
mantemos vivas nossas heranças, rompemos dia a dia com as barreiras do preconceito e das visões estereotipadas sobre os diversos elementos da cultura negra
Para as crianças pequenas, a dança popular
e, como já descrito, este trabalho pode na escola gera uma possibilidade de aprendiser iniciado desde a educação infantil. zados. Mas a ideia não é tornar este momento como algo rígido, pois, por vezes, o que
se vê nas escolas é uma dança mecanizada,
com passos e sequências coreográficas repetitivas, reduzida em seus movimentos ou até
Segundo o Plano Nacional de Im- diminuindo a importância cultural enquanplementação das Diretrizes Curricula- to uma dança popular. (BRASILEIRO, 2010).
res Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de
História e Cultura Afro-brasileira e Africana,

203

Revista Educar FCE - 22 ª EDIÇAO - JULHO / AGOSTO - 2019

Assim como em outras linguagens artísticas, a dança pode compreender significados
emocionais, mas também exige conhecimento. Conforme Marques (2007), “a escola teria,
assim, o papel não de “soltar” ou de reproduzir, mas sim de instrumentalizar e de construir conhecimento em/ por meio da dança
com seus alunos, pois ela é forma de conhecimento, elemento essencial para a educação
do ser social” ( MARQUES, 2007, p. 23-24).

Contudo, não se pretende, tampouco, tornar os pequenos aprendizes como especialistas em Maculelê, mas, ao serem apresentados, podemos trazê-lo em suas origens, como
dizia Mestre Popó: como um “brinquedo” de
grupo, um momento de integração entre todos os participantes, com a história que aquela dança e aqueles personagens têm a nos
contar, com a percepção de seus sons, ritmos,
expressões corporais e cuidados com o outro.

E, evidentemente, com respeito à própria história do Maculelê e aos seus primeiros praticantes como reconhecimento de suas contribuições à nossa cultura.

Percebe-se que o Maculelê uma dança/luta que exige concentração de quem
pratica, seja uma pessoa iniciante ou experiente. É necessário atenção com as
grimas para que o movimento de um companheiro de roda não machuque outro.

204

A relação com os bastões possibilita a habilidade para entender que elas são como uma
extensão das próprias mãos e nós aprendemos
algo ao sincronizá-las com os pés, com as batidas dos tambores, com a contagem dos passos, com o cantar e com o gingado do corpo.

Num processo de troca entre pares e de
conhecimento de seus próprios limites nesta brincadeira, que necessita a sensibilidade de diferentes sentidos do corpo. E a
brincadeira pode começar desde antes da
dança propriamente, ao se preparem com
pinturas corporais e confecção de vestimentas e adereços, ao observarem vídeos, mapas e fotografias e conversarem sobre a história desta manifestação cultural.

Nessa interação com o outro, há o cuidado
e o respeito que o praticante deve ter consigo
e com o colega, ao jogar e dançar com as demais crianças. Percebe-se, portanto, a riqueza de movimentos, expressividade e trocas de
experiências significativas com o grupo que o
Maculelê pode proporcionar a todos aqueles
que têm o prazer de conhecê-lo e praticá-lo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sabemos que há muito ainda por estudarmos sobre a cultura brasileira tal como a
consideramos hoje, formada pela enormidade de influências de práticas e elementos que vieram do continente africano para cá. Contudo, este trabalho teve como objetivo trazer à comunidade escolar uma breve reflexão sobre um exemplo de influência cultural africana nas danças populares brasileiras, como é o caso do Maculelê.
Conhecer brevemente o Maculelê por meio deste artigo é um motivador ao trabalho do educador, pois faz-se necessário que nós, professores, estudemos e estejamos em constante reflexão e atualização, para superação de possíveis visões estereotipadas ou reprodutoras de preconceitos quanto às culturas de matriz africana.
Compreendemos que educação escolar tem um lugar importante na difusão dessa herança cultural, no acesso à produção histórica e compreensão da nossa formação como sociedade. Mesmo na etapa da educação infantil, como parte da educação básica e pautada em concepções que visam os direitos fundamentais das crianças
pequenas, devemos trabalhar o conhecimento da diversidade e a superação do racismo.
A instituição de leis as quais visam garantir uma perspectiva positiva acerca da diversidade étnico-racial é um ganho, porém a aplicação deste trabalho na escola, no ambiente da
sala de aula com nossas crianças é papel de todos nós, professores e sociedade em geral.
Sendo o Maculelê esta expressão corporal com suas fortes raízes na africanidade, o trabalho
na escola é uma contribuição para ações afirmativas de valorização da cultura negra, colaborando para que vivenciamos diversas experiências éticas e estéticas dentro de um projeto
pedagógico e/ou sequência didática. É uma oportunidade de luta e resistência de combate ao
racismo, sendo possível a interdisciplinaridade de uma variedade de ações lúdicas, envolvendo
a dança, a música, o jogo, o corpo e movimento e a história, etc, com base em um tema único.
Assim como mestre Popó “brincava” o Maculelê, as crianças pequenas também exploram esta expressão corporal brincando e vivenciando aprendizados significativos para seu desenvolvimento.
Percebemos que a perpetuação de tais manifestações são fundamentais para uma formação
motivada por nossa diversidade, ao conhecermos e vivenciarmos tradições, costumes e conhecimentos que foram transmitidos oralmente, permitindo a continuidade da representação dos
elementos culturais africanos, que apesar de terem sido oprimidos e de terem sofrido transformações - que são inevitáveis a qualquer cultura – não perderam sua identidade africana.
Um cidadão que conhece sobre seu passado, pode contribuir mais e melhor
com seu presente e futuro, a fim de buscar uma sociedade mais justa e igualitária.
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O AUTISMO E A NEUROCIÊNCIA
RESUMO: Percebe-se hoje um grande número de pesquisas sobre autismo tanto na área

da saúde como na educação. A maioria destas pesquisas se dá na tentativa de compreender
suas origens ou encontrar ações que incluam a criança autista.Os diagnósticos de Transtornos
do Desenvolvimento (TD), Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) são considerados
uma patologia por terem os aspectos orgânicos reconhecidos como parte de sua etiologia,
o que dar a entender que ela é incurável e que o desenvolvimento do indivíduo é fixo e
imutável.Porém recentemente, devido às descobertas relevantes sobre a neurociência e o
autismo trouxe luz ao atendimento e inclusão das crianças autistas. Nosso tema é sobre como
a neurociência pode auxiliar as crianças com autismo e sua inclusão escolar.
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INTRODUÇÃO
Nos dias de hoje já temos conhecimento sobre o trabalho realizado na clínica
de estimulação precoce no autismo, onde, por meio de intervenções psicanalíticas com a mãe e a criança, auxilia-se a realização do circuito pulsional entre
mãe-bebê, podendo até mesmo reverter o diagnóstico precoce de autismo.
Segundo Goretti, Almeida e Legnani (2014), a intervenção terapêutica ocorre quando a espontaneidade do processo de desenvolvimento é interrompida por um acidente patológico. Estimula as funções já
existentes no sujeito, proporcionando situações a partir do nível em
que se encontram. (GORETTI, ALMEIDA E LEGNANI, 2014, p. 421).
Dessa forma, as terapias de estimulação são como um terceiro na relação mãe/bebê, com a função de reconstituir, sustentar ou até mesmo substituir a função materna (CRESPIN, 2004).
Como dizemos essa pesquisa visa colaborar na investigação das produções de pesquisadores de diferentes especificidades tendo como base as
neurociências e a educação. Ao utilizar a revisão bibliográfica com caráter
de estudo exploratório se permite que, depois de realizada uma leitura crítica, as ideias encontradas em estudos de diferentes áreas sejam investigadas e as percepções do autor deste trabalho sejam manifestadas. Dessa
forma contribui-se para que se realize a integração desses conhecimentos e sejam criados novos debates em relação ao problema da pesquisa.
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O QUE AUTISMO?
Desde 2013, quando foi lançado O critério atual se baseia na
o último Manual Diagnóstico e Es- funcionalidade — a capacidatatístico de Distúrbios Mentais da de de realizar atividades simAssociação Americana de Psiquia- ples e desenvolver o intelecto
tria, o DSM-5, a classificação do
autismo mudou. Antes ele era dividido em cinco categorias, como
síndrome de Asperger e outras.
Baixa funcionalidade: mal interagem. Em geral, vivem repetindo movimentos e apresentam retardo mental
Hoje, os diagnósticos se dão atra- o que exige tratamento pela vida toda.
vés de diferentes graus de funcionalidade. O espectro agrupa desde um
quadro mais leve, ou alta funcionalidade, com inteligência acima da média, a casos em que há retardada men- Média funcionalidade: são os autistal, a baixa funcionalidade (ABRA). tas clássicos. Têm dificuldade de se
comunicar, não olham nos olhos dos
outros e repetem comportamentos.
Os critérios de diagnóstico também
mudaram. A dificuldade de domínio Alta funcionalidade: também chada linguagem que antes eram uns mados de aspies, têm os mesmos prepontos para o diagnóstico hoje não juízos, mas em grau leve. Conseguem
tão valorizado, atualmente, os tra- estudar, trabalhar, formar família.
ços de distinção incluem inabilidade
para interagir socialmente e comportamento restritivo e repetitivo,
alterações propostas pela DSM-5.
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Síndrome de savant: cerca de 10% Há uma dupla incidência que conpertencem a essa categoria, marcada sidera, por um lado, o ritmo de mapor déficits psicológicos, só que deten- turação neurológica marcado pela
tores de uma memória extraordinária. genética e, por outro, o processo de
estruturação do sujeito psíquico que
envolve as influências do meio familiar e cultural (JERUSALINSKY, 2015).
O AUTISMO E NEUROCIÊNCIA
Nos dias de hoje já temos conhecimento sobre o trabalho realizado
na clínica de estimulação precoce
no autismo, onde, por meio de intervenções psicanalíticas com a mãe e
a criança, auxilia-se a realização do
circuito pulsional entre mãe-bebê,
podendo melhorar a qualidade de
vida de uma criança com autismo.

Após estudos e pesquisa os neurocientistas mostraram que a neuroplasticidade, epigenética e a incidência dos acontecimentos psíquicos
precoces sobre os processos maturativos, sabe-se que o desenvolvimento não obedece apenas aos mecanismos biológicos predeterminados.

Visando a evolução do tratamento do autismo, acredita-se que ainda pode haver um debate produtivo entre as áreas de educação e
neurociência. Busca-se a integração dos conhecimentos para uma
maior evolução de saberes, uma
vez que o entendimento integrado
das questões orgânicas e subjetivas relacionadas ao autismo só tem
a contribuir com as práticas pedagógicas e pesquisas relacionadas.

Tendo em vista tais inquietações,
questiona-se: como compreender as
relações entre os processos de estruturação psíquica e os aspectos de ordem orgânica na etiologia do autismo?
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Escolhemos na educação trabalhar com o autismo aliando as óticas
das neurociências, pois se entendem
que se devem investigar as relações
entre os diversos aspectos biopsicossociais dessa patologia enquanto condição de um sujeito único.

Os encaminhamentos das professoras aparecem devido ao comportamento
causado
conflitos.
Nos encaminhamentos das professoras sempre tem um relato de
uma linguagem monótona, repetitiva e de uma pobre narrativa.

Assim, os professores, poderão
tratar a demanda da criança levando em consideração tanto sua subjetividade quanto as questões fisiológicas, respeitando o tempo
de cada um para que haja evolução, mas também a aceitação das
possíveis regressões dos casos.

Ao questionarem a criança as respostas são de natureza com um
lacônica. Exibem também a leitura mecânica, compreensão pobre e um entendimento literal.

Além disso, desorganizam –se
com as mudanças na rotina. Preferem brincar isolado e repetidamente
com os mesmos brinquedos. IncoO AUTISMO E A ESCOLA
modam-se com barulho dos colegas
ou do entorno cobrindo as orelhas.
Muitas vezes a criança chega para Definitivamente não experimentam
uma avaliação encaminhada pela es- alimentos novos na escola, aceicola. Quando esta criança se “des- tando apenas os rotineiros lanches.
toa” dos demais em suas relações
sociais, é muito provável que os
professores encaminhem esta criança para uma avaliação psicológica. Com todas estas questões os pais
vão a buscas e auxílio e respostas
para ajudarem seus filhos a adaptarem à escola. E as professoras
Assim
como
a
saga
dos buscam recursos para incluí-los.
pais para entender e buscar acolhimento e atendimento.
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O ACOLHIMENTO DA
AUTISTA NA ESCOLA E AS
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E A
NEUROCIÊNCIA
Ao investigar o histórico e o relato
dos pais e professores muitos psiquiatras e psicólogos dão o diagnóstico a criança, é autista, ou seja, TEA.
Pertencer à expressiva fração de 1%
da população que está no espectro
do autismo, justificado pelas características clínicas que envolvem déficits
nas áreas de comunicação e engajamento social, além dos interesses restritos e comportamentos repetitivos.

NOTBOHM (2005) chama a atenção para o auxílio necessário e fundamental nas interações sociais. Estruturar e definir o começo e o fim
das atividades e brincadeiras pode
contribuir para a participação da
criança, uma vez que expressões faciais, emoções e linguagem corporal são em sua maioria, mais complicadas para a criança entender.

O que descrevemos são algumas
das formas que pais e professores
descobrem que a criança tem o Autismo. As particularidades que envolvem cada caso geram um desafio
adicional para as escolas, pois muitas vezes a forma os cursos de graduação em pedagogia não lhes dão
formação específica para a inclusão.

Ressaltamos que a neurociência ganhos para que esta adaptação e aprendizagem sejam pontuais e eficazes. Primeiro conhecer
o diagnóstico e segundo realizar
adaptações curriculares e parcerias para que o desenvolvimento.

No entanto é dever de que as escolas estejam preparadas para receber
os autistas, não é questão de opinião.
Desde 2014, com a regulamentação
da Lei Berenice Piana (nº 12.764, de
27 de dezembro de 2012), pessoas com TEA são consideradas com
uma deficiência – e, portanto, têm
direito a inclusão e proteção.Passado este momento vêm as dificuldades e conquistas para que a criança
tenha uma boa qualidade de vida.

Muitas escolas são acolhedoras,
mas uma com inclusão de qualidade, projeto pedagógico bem elaborado e profissional bem formado e capacitado ainda é uma busca
constante para a gestão e professores. A escola pode contribuir para
um desenvolvimento mais amplo.
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Apesar das dificuldades iniciais a
neurociência nos sinaliza que quanto mais estímulos melhor desenvolvimento o autista terá. A chamada “neuroplasticidade” pode
ser definida como a capacidade
que o cérebro possui de se reorganizar, de modificar sua estrutura em resposta aos estímulos que
recebe do meio ambiente externo.

Para “ativar” o potencial que a neuroplasticidade pode ter sobre a condição de quem está no TEA, é importante
empreender ações de aprendizagem
que estimulem os neurônios de maneira a contribuir com a melhora nos
processos de reabilitação e otimização de resultados funcionais do
cérebro de quem está no espectro.

Esse “treinamento” possibilita a
evolução do potencial neuronal, ou Por isso os estímulos precoces
seja, o desempenho dos neurônios são considerados fundamentais
responsáveis por atuar em atividades para quem é autista. Quanto mais
como linguagem, motoras e sociais. cedo são introduzidas novas práticas pedagógicas e rotinas capazes de estimular o funcionamento
do cérebro, mais os neurônios podem ser treinados a superar as limitações decorrentes do distúrbio.
Isso que o cérebro humano pode ser
considerado altamente plástico. Para
quem está no Transtorno do Espectro
Autista (TEA) a neuroplasticidade significa a possibilidade desenvolver e
aperfeiçoar as habilidades do autista
por meio das experiências as quais o
autista vai sendo submetido, em amplos sentidos, sobretudo sensoriais:
audição, paladar, tato, olfato e visão.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Procurar entender para acolher e estimular são questões fundamentais para a escola em relação à criança autista. Rotina, motivação, comunicação clara, compreensão, são fatores que contribuem para amenizar e desenvolver o potencial de crianças com autismo ou sem.

É comum pensarmos em como fazer, o que fazer, mas antes de
tudo, é preciso lembrar-se do básico: são apenas crianças e todas independentes da necessidade, precisam de atenção e cuidados. Conhecer suas dificuldades e incentivar avanços é função da escola.

Os professores precisam de formação para realizar as adaptações curriculares
condizentes com a realidade das crianças, a inclusão das crianças com TEA precisa serdiscutida, compreendida e atendida da melhorforma, pois o professoré o
grande responsável pela convivência e permanência dessas crianças nas escolas.
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A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Na escola, o lúdico envolve todas as áreas do conhecimento e etapas e

desenvolvimento, sendo ele mais evidente na educação infantil e nas brincadeiras de faz de
conta, servindo de instrumento significativo que deverá ser trabalhado e estimulado pelo
professor. Portanto, esse artigo tem o objetivo de destacar porque o lúdico é tão importante
nessa fase de desenvolvimento. Questiona-se como a ludicidade pode contribuir para
o aprendizado das crianças da educação infantil? Como a ludicidade pode fazer a criança
aprender? A ludicidade faz com que as crianças interajam entre si? Assim, a pesquisa tem
como problema a ser investigado o seguinte: qual a importância da ludicidade no aprendizado
e na interação da educação infantil?
Palavras-chave: Educação Infantil; Ludicidade; Lúdico; Cognitivo; Brincar.
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INTRODUÇÃO
O lúdico é uma ferramenta pedagógica que os professores podem utilizar em
sala de aula como técnicas metodológicas na aprendizagem, visto que através
da ludicidade os alunos poderão aprender de forma mais prazerosa, concreta e
consequentemente mais significativa, conquistando uma educação de qualidade.

Ao estudar e pesquisar sobre este tema é possível mostrar que o lúdico
é um método que contribui para que a criança se desenvolva, pois é através
do brincar que a criança descobre, inventa, ensina regras, experimenta, relaxa e desenvolve habilidades, destacamos ainda que ao aprender brincando o
aluno aprende de forma prazerosa, tendo assim mais sentido para a criança.

No estudo sobre ludicidade e sua importância não só na Educação Infantil, mas também em todas etapas do Ensino esse uma vez que certeza temos a certeza de que lúdico o está presente na vida dos seres humanos desde os primeiros dias de vida e em vários ambientes que vivemos
,considera-se que um dos ambientes que a criança está inserida é a escola, e
que o lúdico está presente constantemente neste local, a ludicidade é de grande importância para o ser humano que passa a maior parte do tempo na escola,

Sabemos que o lúdico é tão importante para o desenvolvimento cognitivo, e então
conhecer detalhadamente como funciona o uso da ludicidade na educação infantil, e como ela vem sendo aplicada nos dias atuais, uma que o lúdico está presente
desde a pré – história, mas infelizmente a preocupação com a escolarização deixa
a desejar a utilizar essa ferramenta tão rica para o desenvolvimento dos alunos,
será que realmente vem sendo aplicado essa ludicidade? Será que os professores
em conhecimento da importância do lúdico? Como age a ludicidade no desenvolvimento da criança na escola? Questões essas que pretendo pesquisar e chegar a
uma resposta. Neste trabalho pretendemos esclarecer o que é ludicidade, um breve
histórico, quais são as formas que se desenvolve a ludicidade na escolar, ferramentas que pode-se utilizar para que o lúdico seja estimulado nas atividades cotidianas
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A LUDICIDADE AO LONGO DA
HISTÓRIA
Assim, o lúdico possibilita o estudo
da relação da criança com o mundo
externo, integrando estudos específicos sobre a importância do lúdico na
formação da personalidade. Através
da atividade lúdica e do jogo, a criança forma conceitos, seleciona ideias,
estabelece relações lógicas, integra
percepções, faz estimativas compatíveis com o crescimento físico e deO lúdico passou a ser reconhecido senvolvimento e, por meio dele vai se
como traço essencial de psicofisiolo- socializando com as demais crianças.
gia do comportamento humano. De
modo que a definição deixou de ser o
simples sinônimo de jogo. Conforme Com isso, pode-se ressaltar que
Antunes (2005, p.33) “ as implicações a educação lúdica esteve presente
a necessidade lúdica extrapolaram as várias épocas, povos e contextos e
demarcações do brincar espontâneo”. forma hoje uma vasta rede de conhecimento no campo da Educação.
Achamos importante destacar
que o lúdico tem sua origem na palavra latina “ludus” que quer dizer
“jogo”. Se achasse confinado a sua
origem, o termo lúdico estaria se
referindo apenas ao jogar, ao brincar, ao movimento espontâneo.

Assim sendo, a ludicidade, tão importante para a saúde mental do ser
humano é um espaço que merece
atenção dos pais e educadores, pois
é o espaço para expressão mais genuína do ser, é o espaço e o direito
de toda a criança para o exercício
da relação afetiva com o mundo,
com as pessoas e com os objetos.
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O LÚDICO E A EDUCAÇÃO
INFANTIL
Pode-se afirmar que o lúdico é
qualquer atividade que executamos
e que pode dar prazer, que tenhamos espontaneidade em executá-la.
Nesse sentido, na visão de Bertoldo
(2011), quando fazemos porque queremos, pôr interesse pessoal. Isto se
refere tanto à criança quanto para o
adulto, é aí que começamos a perceber a possibilidade, a facilidade de se
aprender, quando estamos brincando, pois na atividade lúdica, como na
vida, há um grande número de fins
definidos e parciais, que são importantes e sérios, porque consegui-los é
necessário ao sucesso e, consequentemente, essencial a satisfação que
o ser humano procura, a satisfação
oculta, neste caso seria o de aprender.

Nesse sentido, o lúdico vem ganhando atenção no meio acadêmico
pela crescente quantidade de contribuições para a sua conceituação
e reflexão, mas poucos têm constatado, sua aplicação e sistematização
enquanto ferramenta pedagógica,
visto que, através das atividades lúdicas, as crianças adquirem marcos
de referenciais significativos que
lhes permitem conhecer a si mesmas,
descobrir o mundo dos objetos e o
mundo dos outros, experimentando também, situações de aventura,
ação e exploração, como características impostergáveis da infância.

OS JOGOS LÚDICOS
O acesso gratuito à escola conforme nossa Constituição da República Federativa do Brasil de 1988,
em seu artigo nº. 205, diz que: “A
Educação é um direito de todos e
dever do Estado […]” É condição indispensável para a garantia dessa
premissa constitucional e para que
se complete na totalidade do seu
sentido, deve estar acompanhada
de procedimentos que assegurem
condições para sua concretização.

O aprendizado acontece de maneira continuada e progressiva e requer
ferramentas que possibilitem seu
desenvolvimento, sabendo-se que a
criança precisa de tempo para brincar.

Para que as aulas não, tornam-se
meras repetições de exercícios educativos, ficando a aula monótona e
como consequência vazia, procura-se a solução com a utilização dos
jogos para despertar na criança o interesse pela descoberta de maneira
prazerosa e com responsabilidade.
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Nos dias atuais a tecnologia avança aceleradamente inclusive na educação, mas as atividades lúdicas não
podem ser esquecidas no cotidiano
escolar; porque a alternativa de trabalhar de maneira lúdica em sala de
aula é muito atraente e educativa.

Para VYGOTSKY (1989, p.84) “As
crianças formam estruturas mentais
pelo uso de instrumentos e sinais. A
brincadeira, a criação de situações
imaginárias surge da tensão do indivíduo e a sociedade. O lúdico liberta
a criança das amarras da realidade”.

De acordo com RONCA (1989, p.
27) “O movimento lúdico, simultaneamente, torna-se fonte prazerosa
de conhecimento, pois nele a criança
constrói classificações, elabora sequências lógicas, desenvolve o psicomotor e a afetividade e amplia conceitos das várias áreas da ciência”.

Percebemos, portanto que as atividades lúdicas propiciam à criança a possibilidade de conviver com
diferentes sentimentos os quais
fazem parte de seu interior, elas
demonstram através das brincadeiras como vê e constrói o
mundo, como gostaria que ele
fosse quais as suas preocupações e que problemas a estão atormentando, ou
seja,
expressa-se na brincadeira o que tem
dificuldade de expressar com palavras.

A criança ao brincar aprende com
muito mais prazer, destacando que
o brinquedo, é o caminho pelo qual
as crianças compreendem o mundo em que vivem e são chamadas a
mudar. Brincando a criança experimenta, descobre, inventa, exercita, vivendo assim uma experiência
que enriquece sua sociabilidade e a
capacidade de se tornar um ser humano criativo, sendo assim uma rica
oportunidade de desenvolvimento.
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E aliar atividades lúdicas ao processo de ensino e aprendizagem pode
ser de grande valia, para o desenvolvimento do aluno, um exemplo
de atividade que desperta e muito o interesse do aluno é o jogo,
sobre o qual nos fala Kishimoto:
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O jogo como promotor da aprendizagem e do desenvolvimento,
passa a ser considerado nas práticas escolares como importante aliado para o ensino, já que colocar o
aluno diante de situações lúdicas
como jogo pode ser uma boa estratégia para aproximá-lo dos conteúdos culturais a serem veiculados na
escola (KISHIMOTO, 1994, p. 13).

O lúdico permite que a criança explore a relação do corpo com o espaço,
provoca possibilidades de deslocamento e velocidades, ou cria condições mentais para sair de enrascadas,
e ela vai então, assimilando e gastando tanto, que tal movimento a faz
buscar e viver diferentes atividades
fundamentais, não só no processo de
desenvolvimento de sua personalidade e de seu caráter como também ao
longo da construção de seu organismo cognitivo (RONCA, 1989, p.27).

Assim então percebemos a necessidade do professor de pensar nas atividades lúdicas nos diferentes momenA tal ponto isso se faz verdatos de seu planejamento. Lembrando
que o jogo e a brincadeira exigem de, que a criança sente e expartilhas, confrontos, negociações pressa a curiosidade e importane trocas, promovendo conquistas te noção de que viver é brincar.
cognitivas, emocionais e sociais.
E ao brincar, conhece a si própria
e aos outros e realiza a dura tareDestacando ainda mais a importân- fa de compreender seus limites e
cia do lúdico, lembramos as palavras possibilidades e de inserir-se em
seu grupo. Aí aprende e internade Ronca:
liza normas sociais de comportamentos e os hábitos fixados pela
cultura, pela ética e pela moral.

223

Revista Educar FCE - 22 ª EDIÇAO - JULHO / AGOSTO - 2019

De acordo com o Referencial Curricular Nacional Para Educação Infantil: “As brincadeiras de faz-de-conta, os jogos de construção e
aqueles que possuem regras, como
os jogos de sociedade (também chamados de jogos de tabuleiro) jogos
tradicionais, didáticos, corporais,
etc., propiciam a ampliação dos conhecimentos da criança por meio
da atividade lúdica”. (l998, v1.p.28).

Segundo o Referencial Curricular Nacional Para Educação Infantil
(1998, v1. p.27) “as atividades lúdicas,
através das brincadeiras favorecem a
auto - estima das crianças ajudando-as a superar progressivamente suas
aquisições de forma criativa”. Assim
sendo entendemos que o lúdico contribui para o desenvolvimento da
auto -estima o que favorece a auto
- afirmação e valorização pessoal.

E sobre esse ponto de vista o lúdico
se torna de vital importância para a
educação. Pois de acordo com Ronca,
“O lúdico torna-se válido para todas
as séries, porque é comum pensar
na brincadeira, no jogo e na fantasia, como atividades relacionadas
apenas infância. Na realidade, embora predominante neste período,
não se restringe somente ao mundo infantil” ( RONCA, 1989, p.99).

E ainda, as brincadeiras, os jogos,
os brinquedos podem e devem ser
objetos de crescimento, possibilitando à criança a exploração do mundo,
descobrir-se, entender-se e posicionar-se em relação a si e a sociedade
de forma lúdica e natural exercitando habilidades importantes na socialização e na conduta psicomotora.

E nessa perspectiva o lúdico se torna
muito importante na escola, porque
pelo lúdico a criança faz ciência, pois
trabalha com a imaginação e produz
uma forma complexa de compreensão e reformulação de sua experiência
cotidiana. Ao combinar informações
e percepções da realidade problematizada, tornando-se criadora e construtora de novos conhecimentos.
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De acordo com os PCNs de Educação Física (vol. 7. 1997, p.36)
“As situações lúdicas competitivas ou não, são contextos favoráveis de aprendizagem, pois permitem o exercício de uma ampla
gama de movimentos, que solicitam
a atenção do aluno na tentativa de
executá-la de forma satisfatória
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho foi possível perceber que a Educação nos dias atuais não podem deixar de lado o lúdico, devemos assim unir o pedagógico com o lúdico, pois desde os primitivos isso já acontecia, criança que
brinca estimula vários sentidos, assim desta forma amplia seu conhecimento de forma prazerosa, sem pular sua etapa de desenvolvimento.
A partir desse estudo surgiram muitas questões sobre o brincar que serão analisadas em trabalhos posteriores, pois dentro do brincar existem
vários recursos pedagógicos que propiciam um aprendizado de qualidade.
É importante ser levado em consideração a necessidade de práticas lúdicas na vida da criança. Assim, “é necessário que o educador insira o brincar em um projeto educativo, o que supõe intencionalidade, ou
seja, ter objetivos e consciência da importância de sua ação em relação ao desenvolvimento e à aprendizagem” (FORTUNA, 2004, p. 6).
A escola que consegue inserir no processo de ensino e aprendizagem o ato
de brincar para aprender apresenta a construção de um homem bem formado, pois consegue inserir na cultura da criança a importância da vida social,
a criatividade, a autonomia e a prática da cidadania. (AYRES; SENA, 2010).
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EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E DESAFIOS AO ALUNO NA CONSTRUÇÃO DA
APRENDIZAGEM
RESUMO: Este estudo de abordagem qualitativa, se propõe mediante revisão bibliográfica,

refletir acerca da Educação a Distância. Possui por objetivo específico comparar esta
modalidade de ensino com a aprendizagem presencial, a fim de verificar os benefícios e
entraves experienciados pelos alunos. Com a expansibilidade das Tecnologias da Informação
e Comunicação e o impacto das mesmas na Internet, a Educação a Distância tem sido
amplamente procurada, em particular, por indivíduos que trabalham, estudam ou apresentam
idade superior à da média de estudantes de uma Instituição presencial. A procura justifica-se
pela hipótese de que esta forma educativa seja mais fácil do que a de um curso tradicional,
tendo em vista, entre outras vantagens, sua flexibilidade quanto a horários e dias de estudo.
Mesmo não sendo possível um posicionamento relativo à modalidade de ensino mais eficaz,
verificou-se ser ideal uma educação dialógica. Por não possuir a pretensão de se sobrepor ao
ensino tradicional, a Educação a Distância se configura como uma alternativa complementar
e inclusiva, tanto no que tange ao ensino quanto à pesquisa, cujo êxito dependerá de tutores
que valorizem a aprendizagem autônoma, e sobretudo, do comprometimento do próprio
aluno. Recomenda-se novos estudos, a fim de complementar os saberes na área.

Palavras-chave: Educação a Distância; Tecnologias; da Informação e Comunicação; Internet;
Ensino e Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO
Este estudo de abordagem qualitativa, se propõe mediante revisão bibliográfica, refletir acerca da Educação a Distância (EaD). Possui por objetivo específico comparar esta modalidade de ensino com a aprendizagem presencial, a fim de verificar os benefícios e entraves experienciados pelos alunos.
A EAD vem destacando-se mundialmente, dada a expansibilidade de recursos tecnológicos, cada vez mais modernos, e o seu impacto na Internet. Há quem defenda que esta
modalidade de ensino é inferior, assim como os que apoiam, sem criticidade, a sua implementação. Os que a procuram, apontam certas vantagens como flexibilidade do tempo e praticidade. Devido à possibilidade de escolha de dias e horários de estudos, alguns acreditam que esta forma educativa é mais fácil do que a de um curso tradicional.
Antes de matricular-se, o aprendiz deve ter em mente o que é a Educação a Distância; quais são
as suas vantagens e desvantagens; se informar sobre a credibilidade do curso, conhecer o trabalho
dos tutores ou professores; a qualidade dos materiais, e se a oferta da equipe multiprofissional
corresponde à demanda de alunos. Recomenda-se o contato prévio com algum aluno que possua
contato com a EaD ou ex-aluno, pois, desta forma, é possível inteirar-se sobre suas experiências.
Divide-se em quatro capítulos. O primeiro capítulo tem por objetivo específico apresentar
um panorama a respeito da Educação a Distância. O segundo capítulo objetiva comparar Educação com Educação a Distância. Já o terceiro capítulo apresenta como objetivo específico impressões acerca da EaD. Por fim, o quarto capítulo apresenta a relação do alunado com a EaD.
Para o desenvolvimento desta pesquisa foram consultados livros, legislações e artigos atuais e brasileiros, publicados em revistas científicas. As plataformas online consultadas foram o Google Acadêmico e SciELO.
Assim, pretende-se com este estudo contribuir para uma explanação do cenário EaD demonstrando as suas vantagens e os desafios que poderão surgir no processo de ensino-aprendizagem. Espera-se que possa cumprir com o seu desiderato.
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COMPREENDENDO A EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA – EAD
Esta pesquisa de base bibliográfica, cuja
abordagem é descritiva, possui por finalidade maior refletir acerca da Educação a Distância. O objetivo do presente capítulo é
esclarecer, de maneira sintetizada, a respeito da Educação a Distância (EaD). Para tanto, embasa-se nos aportes teóricos de Alves
(2006); Viana et al. (2015); Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED, 2006);
Mota e Segundo (2016); Dalmau (2014);
Ribeiro e Lima (2016); Da Silva (2004) e no
Art. 6º da Constituição de 1988. Os principais procedimentos metodológicos deste
estudo constam de análise de livro, artigos,
consulta à ABED e da referida legislação,
que forneceram reflexões necessárias para
o maior entendimento do tema proposto.

Logo, a EaD trata-se de uma modalidade
pedagógica que vem ampliando-se mundialmente. Segundo informação da Associação
Brasileira de Educação a Distância (ABED,
2006), só no Brasil, em anos anteriores ao de
2006, a EaD tem crescido acima de 100%.
Conforme Mota e Segundo (2016) os avanços das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) e a globalização possibilitam
uma maior interatividade entre os indivíduos,
refletindo na expansão da EaD nos cursos de
Graduação e de Pós-graduação. A Internet,
desde a sua descoberta, permite a navegação pelo ciberespaço, e esta tem tornado-se
mais prática, rápida e confortável mediante
o uso de smartphones, smart tv´s e tablets
cada vez mais modernos, ou seja, é possível,
por exemplo, visitar outro país, num “clic”, no
aconchego do nosso lar e aonde quer que
estivermos. CD-ROM´s, DVD´s, vídeo aulas
e softwares são outras ferramentas capazes
de complementarem o ensino-aprendizagem.
Afinal, como a EaD pode ser compreendida?
Entre diversos conceitos, na opinião de Aretio:

A Educação Superior levou um tempo até ser
implantada em nossas terras. Segundo Alves
(2016), tornou-se possível com a vinda da família real para o Brasil, que pretendia garantir a
educação da nobreza e da elite colonial, o livre
acesso à cultura, à arte e aos conhecimentos
científicos. Então, os comerciantes locais reuA Educação a Distância é um sistema tecnoniram-se solicitando a criação de uma Universidade Brasileira, que contaria com uma cola- lógico de comunicação bidirecional, que pode
boração financeira significativa dos mesmos. ser massivo e que substitui a interação pessoal, na sala de aula, de professor e estudante,
Já a Educação a Distância ou EaD de como meio preferencial de ensino, pela ação
acordo com Vianna et al. (2015) surgiu no sistemática e conjunta de diversos recursos
Brasil por volta de 1904 com os cursos pa- didáticos e pelo apoio de uma organização e
gos por correspondência, oferecidos pe- Tutoria que propiciam a aprendizagem indelas escolas internacionais; porém, somen- pendente e flexível dos estudantes. (ARETIO,
te a partir de 1922 passou a ser difundida 1994, p. 39 apud DALMAU, 2014, p. 25).
pela Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, viTal flexibilidade justifica-se também por
sando o aumento do acesso à educação.
poder ser em tempo real (online) e sem conexão com a internet (offline). Assim, a participação nas aulas ficará a critério dos dias
e horários mais convenientes a cada um.
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Segundo Ribeiro e Lima (2016, p. 3) “denominamos EaD à educação continuada,
ao treinamento em serviço, à formação supletiva, à formação profissional, à qualificação docente, à especialização acadêmica, à
complementação dos cursos presenciais”.
Como infere-se no parágrafo supracitado, a EaD abrange modelos diferentes, crescendo em áreas diversificadas da ciência.
Na educação a distância, segundo Da Silva
(2004, p. 3) “não estamos juntos fisicamente,
porém conectados. Saímos do contato físico
para o contato virtual, vencendo as barreiras
de espaço e tempo. Devemos pensar numa sociedade educativa e Educar ao longo da vida”.
Por fim, esta modalidade educacional contribui à democratização do ensino, que como
reza a Constituição de 1988, em seu Art.
6º, é um direito social. Como direito de todos, os esforços deverão ser ampliados, a fim
de que ninguém seja privado ou excluído.

EDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
O objetivo específico do presente capítulo é comparar a Educação com a Educação a
Distância (EaD). Embasa-se nos aportes teóricos dos seguintes autores: Mota e Segundo (2016); Lemgruber (2008); Vianna; Ataide
e Ferreira (2015); Camargo e Lamim-Guedes (2015); Dalfovo; De Araújo e Da Silva
(2017); Da Silva (2004); De Oliveira e Junior
(2016). Os principais procedimentos metodológicos deste estudo constam de análise de artigos e da Portaria nº 4.059, de 10
de dezembro de 2004 (Portaria dos 20%),
que fornecem reflexões necessárias para
o maior entendimento do tema proposto.

Como a localização da maioria das Instituições Superiores encontra-se nos grandes centros, por meio da EaD há uma democratização
do ensino e inclusão do alunato, esclarecem
Mota e Segundo (2016). Contudo, pontuam
que ainda há ideias preconcebidas de que o
método de ensino mais eficaz seja o presencial e que vem sendo substituído pela referida
modalidade, o que leva certos professores a
mostrarem-se apreensivos e resistentes. Lemgruber (2008) endossa tal assertiva, afirmando que alguns consideram a EaD uma forma
educacional inferior e outros, o extremo, aderindo a esta forma educacional sem criticidade. Vianna; Ataide e Ferreira (2015) atestam
que tanto é possível ser tradicional em EaD
como inovador no ensino dito tradicional.
Em verdade, a Educação a Distância tanto
poderá ser semipresencial, exigindo a participação do aluno, uma vez por semana, no polo
em que é ofertada, como ser cem por cento
online. Ainda Lemgruber (2008) aponta a Portaria nº 4.059, de 10 de dezembro de 2004
também conhecida como a Portaria dos 20%,
pois a mesma permite às Instituições de Ensino Superior à oferta de disciplinas desta modalidade a 20% da carga horária total do curso.
Complementando o exposto, a Portaria nº 4.059, como modalidade semipresencial,
é
caracterizada
como:
Quaisquer atividades didáticas, módulos ou
unidades de ensino-aprendizagem centrados
na autoaprendizagem e com a mediação de
recursos didáticos organizados em diferentes
suportes de informação que utilizem tecnologias de comunicação remota. (BRASIL, 2004).
Portanto, infere-se que esta Portaria permite o diálogo com a educação presencial, o que,
como observado, na opinião de alguns, é inconciliável. Desta feita, na opinião de Lemgruber,
o desafio é assegurar uma educação dialógica.
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Para a implantação de um curso de
EaD de acordo com Camargo e Lamim-Guedes (2015, p. 27) deve-se seguir um
Projeto Político-Pedagógico (PPP) que
inclua “[...] concepções de educação e currículo, sistemas de educação, material didático, avaliação, equipe multidisciplinar,
infraestrutura de apoio, gestão acadêmico-administrativa e sustentabilidade financeira”.

compreender a EaD para além de um meio
tecnológico, ou seja, como um meio virtual, em que o aluno é o principal objetivo.

Uma desvantagem da EaD para Mota e Segundo (2016) é, que devido à distância, torna-se difícil ao professor identificar as mudanças comportamentais de seus educandos,
o que é essencial para uma avaliação de qualidade. Entretanto, esclarecem que isto é mais
Outra preocupação apresentada é sobre a frequente em cursos de curta duração e/ou
interatividade. Diversos teóricos questionam em turma com reduzido número de alunos.
que as interlocuções não sejam possíveis no
ambiente virtual. Contudo, Camargo e LaA EaD não possui a pretensão de substituir
mim-Guedes (2015) opõem-se apresentan- o ensino regular; antes, apresenta uma alterdo, neste contexto, um interessante exem- nativa complementar ao ensino e à aprendizaplo: as fotografias. O uso de fotografia nos gem. Permite também, de acordo com Da Silva
perfis do tutor e do aluno, as mensagens de (2004) a reflexão sobre a rigidez do ensino traboas-vindas e os lembretes, são ações que dicional, que vem deixando de ser, como afiraumentam o vínculo entre ambos e contri- mava Freire uma “educação bancária”, em que
buem para a reaproximação dos alunos que o professor transmite o conhecimento e o alusentem-se mais isolados. Defendem também no, é somente um receptor, uma “tábula rasa”.
os glossários, que possibilitam aos partici- Assim, a mecanização e o autoritarismo no
pantes a criação de dicionários com termos ato de educar vem perdendo espaço para uma
contidos nas disciplinas; bases de dados; ga- educação flexível, igualitária e construtivista.
lerias de imagens e a inserção de links, que
poderão ser pesquisados com facilidade.
Independentemente do modelo de ensino (presencial ou a distância), para Da SilO ambiente virtual de aprendizagem (AVA) va (2004, p. 2) a educação deve propiciar:
agrega saberes e informações de docentes e
discentes. A interatividade entre todos da rede,
1. aquisição de consciência crítica, criativa,
os materiais disponibilizados, que poderão ser participativa, questionadora;
consultados a qualquer momento, e as pesquisas realizadas por diferenciados meios são ou2. formação sólida que assegure:
tros pontos positivos da Educação a Distância.
dominar conteúdos; compreender os princípios básicos que fundamentam o ensino
Dalfovo; De Araújo e Da Silva (2017) es- numa visão globalizada da cultura; apresenclarecem que a AVA vai além de um endere- tar referências teóricas para análise, interpreço no ciberespaço, em que os materiais são tação da realidade; ação educativa capaz de
acessados e respostas são enviadas. Na vi- vincular teoria e prática, voltada para a persão destes autores, é um ambiente atualiza- cepção das relações entre os contextos sódo mediante a participação dos integrantes cio-econômico-político e cultural.
da rede, implicando, assim, numa aprendizagem colaborativa. Vianna; Ataide e Ferreira
(2015) também afirmam que é necessário
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A aprendizagem deveria dar-se por meio de
trocas, de interações, visando o crescimento
mútuo, mas de maneira individualizada pelos educandos, o que a EaD permite, já que
os auxilia a libertarem-se da dependência
dos professores buscando novas alternativas à construção de seus conhecimentos.

Quem escolhe a EaD como modalidade de ensino deve estar consciente de suas
vantagens e também das dificuldades que
encontrará durante seu processo de aprendizagem. A Educação a Distância permite
o acesso rápido e prático dos conteúdos;
porém, para isto, fazem-se indispensáveis
conhecimentos prévios sobre sua funcionalidade. Fazendo analogia com um bom
motorista, este não precisa ser formado em
mecânica, mas necessitará conhecer o básico do funcionamento de seu veículo para
que saiba conduzi-lo com e em segurança.

Esta comunicação dialógica, segundo as
concepções de De Oliveira e Junior (2016)
rompem com a transmissão monológica dos conteúdos apresentada na modalidade presencial. O educador torna-se um
problematizador, ou seja, aquele que levanta questões, que leva à criação de equiÉ também uma opção econômica tanpes de estudo e à reflexão do estudante. to em relação ao tempo quanto ao que seria gasto diariamente no deslocamento até
Da Silva (2004) enfatiza que o enfoque de- a Instituição. Outro aspecto positivo de
verá ser na ação pela descoberta crítica de acordo com Mota e Segundo (2016) é que
professores e alunos. A aprendizagem autô- a comunicação professor-aluno é sempre
noma, independentemente da modalidade por escrito, ficando assim registrada e fade ensino, é a que, de fato, levará o aluno a cilitando as consultas aos materiais seja
ser sujeito ativo do seu próprio saber, capaz por e-mail´s, mensagens ou pelo fórum.
de pensar de forma ampla e sistematizada.
Na escolha de um curso a distância é preConcluindo, para que os aprendizes ex- ciso ter o cuidado de verificar se os matepressam-se e interajam com outras alter- riais são de qualidade e se há disponibilidade
nativas dos contextos em que estão inse- da tutoria, pois, ainda conforme asseguram
ridos, faz-se mister repensar a educação. Mota e Segundo (2016, p. 5) “[...] principalmente em contextos particulares pode aconIMPRESSÕES SOBRE A EDUCAÇÃO A tecer que hajam poucos profissionais envolviDISTÂNCIA
dos no desenvolvimento e acompanhamento
das aulas, não sendo possível oferecer um
Este capítulo possui como objetivo específi- serviço de qualidade”. É necessário ainda
co fornecer impressões acerca da Educação a orientar aos discentes a instruírem-se quanto
Distância (EaD). Fundamenta-se teoricamen- à credibilidade da Instituição e a questionate nas pesquisas de Mota e Segundo (2016); rem alunos e ex-alunos sobre suas vivências.
Lemgruber (2008); Britto et al. (2017); Dalfovo; De Araújo e Da Silva (2017). Os principais
Na EaD além da carência de profissionais, poprocedimentos metodológicos deste estudo derá haver número desproporcional de alunos,
constam de análise de artigos e de estudos de o que Lemgruber (2008) considera, com razão,
caso, fornecendo assim as reflexões devidas uma superexploração de seus profissionais, ina um maior entendimento do tema proposto. terferindo igualmente na qualidade do serviço.
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Britto et al. (2017) partem da análise do
curso a distância como uma aquisição, sendo
que o grau de envolvimento do consumidor
dependerá do custo, dos riscos percebidos
no processo de avaliação e do resultado final, alcançando-se ou não suas expectativas. Estes riscos poderão ser de ordem funcional, social ou financeiro. O aluno poderá
recear que a qualidade do curso seja inferior
à que espera (funcional), que seu diploma
não seja reconhecido pela sociedade (social) ou arrepender-se do investimento (financeiro). Há também a preocupação com
as relações entre aluno-professor-tutor.
Valendo-se da pesquisa exploratória, Britto
et al. (2017) coletaram com técnica de entrevista semiestruturada dados de dez pessoas
que fizeram ou ainda faziam parte de um curso de graduação por meio da EaD. Constataram pelo uso das Tecnologias de Informação
e Comunicação (TIC), uma maior flexibilidade
de tempo, o que as levou a optarem pela EaD
em detrimento de um curso presencial, sendo que, geralmente, quem a procura é o aluno que trabalha e/ou estuda, possui família
e compromissos sociais ou aquele que deseja
recuperar o tempo perdido por ser mais velho
do que a média de alunos de um curso de graduação presencial. Outro aspecto relevante
detectado pela maioria dos entrevistados, é a
necessidade de estudar mais do que presencialmente, pois que não dispunham do contato constante com colegas e professor, o que
contribuiu à uma aprendizagem autônoma.
Estudando o perfil dos estudantes da EaD
de uma turma de um curso de Pós-Graduação
ofertado pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, por meio da pesquisa quantitativa e qualitativa, Dalfovo; De Araújo e Da
Silva (2017) também verificaram que os educandos estão cientes da importância da autonomia e autodisciplina nos estudos para a
aquisição de novos conhecimentos. Cinquen234

ta por cento dos alunos apresentaram dificuldades com o ambiente virtual. Com relação às
dificuldades foram constatados alguns livros
com problemas de impressão; dificuldades
de horário e desencontros em atividades em
grupo; problemas de conexão, queda de energia, má qualidade de áudio e vídeo durante a
transmissão da videoconferência, e problemas de comunicação com os tutores durante o período de elaboração das monografias.
Os alunos sugeriram encontros presenciais,
a fim de facilitar a interatividade e o suporte no desenvolvimento das monografias.
Os alunos que não encontraram dificuldades, pontuaram a clareza e objetividade da
plataforma virtual ou do Ambiente Virtual
de Aprendizagem (AVA). Conforme um dos
alunos, a metodologia foi dinâmica, sanando todas as suas dúvidas por meio dos fóruns, mensagens e encontros presenciais.
O tempo de estudo de cada estudante foi
variável, sendo que, devido ao trabalho, alguns preferiram se dedicar aos estudos nos
finais de semana. Quanto ao prazo de entrega
das atividades, uns entregaram antes do prazo e outros, no prazo final. Ao serem questionados, cada qual expôs sua opinião sobre
a influência positiva ou negativa no resultado das provas, e a avaliação foi bem distinta:
9% positiva, 36% negativa e 55% indiferente. Contudo, os que enviaram suas atividades
com antecedência, obtiveram notas um pouco maiores, pois, durante a semana, puderam
realizar leituras, desenvolver as tarefas e ao
surgirem dúvidas, contatar os professores e
tutores, sendo esclarecidos antes do prazo
limite. As médias das disciplinas foram bem
próximas: 44,94 aos que enviaram antes do
prazo e 44,86 para os alunos que efetuaram
a postagem na data do encerramento, mas
mesmo assim, maiores em dez disciplinas.
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Conclui-se que, assim como num curso presencial, a EaD apresenta vantagens e desvantagens. É imprescindível, a um bom aproveitamento curricular, o compromisso com os
estudos e a disponibilização de tempo para
os mesmos. No capítulo a seguir, são apresentadas maiores informações sobre como
discentes e docentes poderão desenvolver um ensino-aprendizagem de qualidade.

renciará suas horas de estudo; qual será seu
melhor método para acompanhar os materiais inseridos no portal; como organizar-se-á
com as provas; como interagir com os tutores
e com a equipe multiprofissional; enviará e
imprimirá seus trabalhos, entre outras ações.
De acordo com Mota e Segundo:

[...] muitas pessoas estão matriculadas
nesses cursos, mas muitos não conseguem
O ALUNO E A EDUCAÇÃO A
acompanhar os conteúdos nem organizar
DISTÂNCIA
seu tempo para cumprir com o prazo das
atividades, pois diferente do tradicional, os
Este último capítulo possui como objetivo prazos são mais rígidos para entrega de traespecífico apresentar a relação entre alunado balhos [...]. (MOTA; SEGUNDO, 2016, p. 2).
e Educação a Distância (EaD). Para tanto, conta com o aporte teórico de Oliveira e Junior
O aluno, pois, deverá ser capaz de lidar com
(2016); Mota e Segundo (2016); Vendruscolo o próprio tempo, organizando-se e procue Behar (2016); Da Silva (2004); Camargo e rando manter a disciplina, além da paciência
Lamim-Guedes (2015). O principal procedi- e do bom ânimo, pois sem persistência pomento metodológico deste estudo é a análi- derá desanimar ao longo do percurso. Conse dos estudos dos referidos pesquisadores. tudo, há outro aspecto positivo da plataforma virtual: está é planejada de maneira
A prática pedagógica vem sofrendo mu- criativa, a fim de atrair e motivar os usuários.
danças graças aos avanços socioeconômicos, culturais e tecnológicos. Verificou-se
No contexto da aprendizagem por meio do
com o capítulo anterior, que para o aluna- ambiente virtual, Vendruscolo e Behar (2016)
do beneficiar-se da Educação a Distância, é apontam o modelo pedagógico desenvolvifundamental, de início, possuir conhecimen- do por Pereira et al. (2007). Fundamentado
tos básicos. Sem saber utilizar o computa- na aprendizagem centrada no estudante, na
dor ou outro aplicativo que tenha em mãos, flexibilidade, na interação e inclusão digibem como a Internet, o acesso ao ambiente tal, estes quatro princípios esclarecem que:
virtual de aprendizagem (AVA) e aos conteúdos do curso será um processo penoso,
• a aprendizagem centrada no estudante
que consumirá boa parte do tempo do aluno
consiste em reconhecer o aluno como
e dificultará o andamento de seus estudos.
produtor de seus conhecimentos e desenvolver situações de ensino que proSegundo De Oliveira e Junior (2016), tanmovam a autonomia, a criatividade, a
to a Internet como as outras ferramentas dicapacidade de monitorar sua aprengitais estão ligadas, de forma intencional ou
dizagem ao longo da vida, a interação
não, à formação do indivíduo, sendo impossíentre os estudantes ao invés do foco
vel a convivência com os recursos midiáticos
nos objetivos e materiais educacionais;
sem o mínimo de conhecimentos tecnológicos. Além disto, há a questão da autonomia e
da disciplina, ou seja, de como o aprendiz ge235
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• o primado da flexibilidade possibilita ao aluno o aprendizado em
qualquer lugar e horário; o modelo prima pela não coincidência no
tempo/não coincidência no espaço;
• a interação estudante-estudante compõe-se da criação de grupos de discussão, além da interação aluno-professor; e
• o princípio da inclusão digital consiste
na preparação dos estudantes para o
uso de recursos tecnológicos e digitais
(literacia digital dos estudantes), levando
em conta que a educação on-line exige
competências específicas por parte dos
estudantes e a possibilidade de inclusão
digital (facilitação de acesso) de adultos à EaD sem desenvoltura das TICs.
(PEREIRA et al., 2007, p. 10 apud VENDRUSCOLO; BEHAR, 2016, p. 306).
Logo, Vendruscolo e Behar (2016) constataram que as referidas linhas estruturantes estão de acordo com a educação online, e concluíram a necessidade
da educação continuada aos professores.
Na EaD o tutor ou professor será o mediador, podendo sim estimular a participação
de seus alunos, mas a aquisição dos saberes
e o bom desempenho no curso dependerão
dos esforços do próprio estudante em disciplinar-se e dedicar-se. E como é efetuada a
avaliação? A aprendizagem dos conteúdos,
as competências e habilidades adquiridas;
o que necessitará de melhorias e se os objetivos foram alcançados, são verificados de
acordo com Santos (2013, p. 2 apud MOTA;
SEGUNDO, 2016, p. 5) pelas avaliações
diagnóstica, formativa e somativa, a saber:
• avaliação
diagnóstica:
é
realizado alguma atividade a fim de saber o conhecimento prévio do aluno, a fim de planejar melhor as aulas;
236

• avaliação formativa: deve acontecer
durante todo o processo educacional,
onde o professor detecta falha e tenta
corrigir junto aos alunos através de atividades ou atendimento individualizado;
• avaliação somativa: a partir de critérios estabelecidos é realizada no final
do período a fim de classificar o nível de aprendizagem dos discentes.
Do exposto, as três formas avaliativas necessitam ser articuladas para que este processo
seja convenientemente realizado. Conforme
Mota e Segundo (2016), para se obter a média
total, às notas das atividades serão acrescidas
as participações nos fóruns e nos chat´s (bate-papo), sendo que os testes, em sua grande
maioria, realizar-se-ão no polo de apoio. Isto
costuma variar de Instituição para Instituição.
É indispensável que o professor leve o aluno a desenvolver uma aprendizagem autônoma, que de acordo com Da Silva (2004) exige
a análise de interações e fatos; a compreensão de textos, usados de maneira espontânea; autoplanejamento e busca por soluções e o contato com atividades que o faça
pensar de maneira independente. Quando o
ensino é autoritário, tudo o que é imposto
logo é esquecido, descartado, mas quando
deseja-se a aprendizagem, esta passa a ser
internalizada. De Oliveira e Junior (2016) ressaltam que, para estabelecer-se uma relação
dialógica entre as ferramentas multimidiáticas e a aprendizagem, caberá ao educador
uma interlocução constante com os educandos, aplicando-as com senso crítico, criatividade e de maneira contextualizada motivando assim a construção do conhecimento.
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Camargo e Lamim-Guedes (2015) corroboram a assertiva de De Oliveira e Junior (2016)
enfatizando a flexibilidade do tutor e que este
poderá minimizar possíveis falhas do material
didático e do AVA usando de criatividade e
buscando a melhor maneira de cativar o aluno.
Com a interação entre tutor-aluno, criar-se-á
uma rede colaborativa, pela qual será possível a
compreensão das informações. Seu papel é permitir a articulação entre o ensino-aprendizagem
virtual e o do polo de apoio. Os três componentes que desempenham notável relevância nesta
aprendizagem autônoma são para Da Silva “[...]
o saber, o saber fazer e o querer”. (2004, p. 1).
Quanto ao componente do saber, Da Silva
(2004) afirma que são poucos os que conhecem
a si mesmos, sendo que a profundidade desse
conhecimento varia de indivíduo para indivíduo.
Defende que não se tratam de conhecimentos teóricos, mas relacionados ao processo de
aprendizagem, ou seja, em identificar as facilidades e dificuldades encontradas. O saber fazer
é quando o aluno avalia tanto seu desempenho
acadêmico como o que aprendeu conforme
sua auto-orientação. Por fim, o componente do
querer é o desejo, a vontade de ir além neste
processo aprendendo a aprender, confiando
na utilidade e vantagens da aprendizagem autônoma, pois só aprendemos o que desejamos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Educação a Distância é uma forma de
ensino democrática e interativa, que permite uma relação intensa entre o real e o
virtual. Por romper as barreiras do tempo-espaço por meio das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s), muitas pessoas, de diversas cidades e países, podem
beneficiar-se incluindo aquelas que residem
em cidades menores ou afastadas que, até
então, não possuíam a mesma chance se
comparadas com as dos grandes centros.
É uma alternativa complementar construtivista, que visa não somente a aquisição de
conteúdos curriculares, mas a busca pela
produção de conhecimentos por meio do
ensino e da pesquisa. Por suscitar resistência de um lado e de outro, adesão acrítica,
não é possível um posicionamento à forma
educacional mais eficaz, ou seja, virtual ou
tradicional, pois, entre os fatores já referidos, dependerá, sobretudo, dos esforços de
cada educando e de tutores que compreendam e valorizem a aprendizagem autônoma. Neste sentido, o ideal seria uma educação dialógica, que supere tais extremos.

Concluindo, a Educação a Distância perVerificou-se que, apesar dos benefícios e
mite segundo De Oliveira e Junior (2016) desvantagens, este ensino, que está crescenuma prática inclusiva, pois alcança cultu- do no Brasil e no cenário mundial, em todos
ras diversas e regiões remotas, proporcio- os campos da ciência, é centrado no aluno.
nando aos indivíduos uma educação qualitativa, que independe de sua classe social.
Em suma, o grande desafio da EaD é repensar
o processo ensino-aprendizagem, permitindo a
mudança de uma educação tradicional, muitas
vezes engessada, para uma mais aberta e flexível,
incentivando a construção dos próprios saberes.
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A capacitação de professores e tutores é
relevante para que seja ofertado um currículo adequado e um ensino de qualidade. Contudo, por mais que haja mediação
e incentivo por parte do corpo docente, a
qualidade da aprendizagem dependerá da
organização e disciplina do discente, que
necessitará gerenciar seu tempo, pesquisas
e estudos. Desta forma, o educando será
capaz de fazer novas descobertas, de perceber seus progressos e erros, superando
os desafios de maneira criativa e prazerosa.

Conclui-se ser fundamental ao aluno a consciência de que a aprendizagem autônoma trata-se de um processo de construção e reconstrução pautado no saber, no saber fazer e no
querer, não sendo possível ser conquistada
instantaneamente. O querer é mola propulsora à aquisição de conhecimentos e é indispensável ao progresso da Educação a Distância.

Assim, este trabalho cumpriu com o seu
caráter reflexivo sobre o tema. Por não possuir a pretensão de esgotar o tema, recomenda-se novas pesquisas, a fim de ampliar os conhecimentos compartilhados.
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O BENEFÍCIO DOS JOGOS DIDÁTICOS NA SALA DE AULA
RESUMO: Os jogos oferecem uma estrutura única para complementar as estratégias

tradicionais de ensino e infundir o ensino com energia, estimular o pensamento inovador e
proporcionar diversidade métodos de ensino. Os jogos tornam os conceitos de aprendizado
mais palatáveis para os alunos e fornecer aprendizes com uma plataforma para seus
pensamentos criativos para saltar ao redor. Jogos encorajar o comportamento criativo e
pensamento divergente e são excelentes quebra-gelos. Os jogos frequentemente atuam
como gatilhos de aprendizado, induzindo discussão sobre conceitos de aprendizagem entre
os estudantes após o jogo.

PALAVRA-CHAVE: Jogos; Lúdico; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

O APRENDIZADO EM JOGOS NA
SALA DE AULA

Como dispositivos pedagógicos, os joImagine que você está sentado em uma
gos são extremamente úteis - eles podem estimular o ensino tópicos e são sala de aula e tudo o que o professor faz é
especialmente eficazes para lidar com a re- ficar na frente do quadro inteligente, projesolução de problemas e conceitos-chave. tar suas anotações e lê-las na íntegra. Como
a maioria das pessoas, você provavelmenPesquisas mostram que os jogos têm um te ficará entediado. Mas a educação em
papel especial na formação dos próprios alu- sala de aula não precisa ser entorpecente!
nos confiança e eles podem reduzir a distância entre alunos mais rápidos e mais lentos.
Usar a aprendizagem baseada em jogos na
Segundo NOVELLO (2005) “Ao entender sala de aula ajuda a envolver os alunos envole internalizar as regras de um jogo, o aluno vendo-os diretamente no processo de aprense habilita para entender as regras do grande dizagem. O resultado? Maior retenção de majogo da natureza a qual todos nós pertence- terial, maior envolvimento dos alunos e um
mos: as leis científicas. ” A natureza flexível e ambiente de aprendizado agradável em geral.
altamente adaptável dos jogos significa que
eles podem ser moldados adequa-se a várias
Quais são as vantagens de usar jogos na
configurações e ambientes de aprendizagem,
até mesmo VLEs como o Blackboard, isso sala de aula? Recuperação e retenção apripode adicionar outra camada de interativida- moradas. Atitude desempenha um papel
de e facilitar os alunos de ensino à distância. importante em quão bem os alunos são capazes de recordar o material que aprendem.
O número de quadros de jogo ou modelos disponíveis é extenso, então não impor[...] é essencial levar - se em consideração
ta o que disciplina que você ensina, há um
modelo de jogo que você pode usar. Além as complexidades provenientes da situação
de convidar os alunos a aprender conteúdo de classe de aula, estes por sua vez, incluem
curricular de forma divertida e descontraída, a presença de muitos alunos de motivação,
os jogos também expor os alunos ao desen- prontidão e aptidões desiguais; as dificuldavolvimento de outras habilidades durante o des de comunicação entre professor e alujogo por meio de atividades visuais e cinéti- no; as características particulares de cada
cas e outras atividades baseadas em jogos. disciplina que está sendo ensinada; e as
características das idades dos alunos (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980, p. 5).
Se tudo o que você fizer é pedir aos alunos
que leiam 40 páginas por semana de um livro
empoeirado, revisem slides do PowerPoint
ou estudem flashcards, eles vão rapidamente esquecer tudo o que “aprendem” - e tentar passar do trauma da memorização. As
etapas no processo de replicação de DNA.
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Jogos de sala de aula (especialmente videogames) incentivam o pensamento criativo e a
solução de problemas. Por fim, eles ajudam os
alunos a lembrar melhor as informações, especialmente se são aprendizes visuais e gostam de
ver os conceitos que aprendem ganharem vida.
Digamos que você esteja dando uma aula
de história e tenha atribuído aos seus alunos um capítulo de um livro sobre as formas de governo. Ler e fazer anotações certamente são habilidades importantes para
os alunos praticarem, mas elas não garantem que elas lembrarão tudo no dia do
exame (ou até mesmo além da sua aula).
Uma abordagem melhor? Combine leituras
e palestras tradicionais com role-playing em
sala de aula interativa para ajudar a consolidar o material. Por exemplo, você pode dividir
seus alunos em diferentes grupos de governos
(democracia, monarquia, ditadura etc.) e apresentá-los com uma questão social relevante.
Em seguida, peça-lhes que retirem suas leituras para criar uma breve promulgação de
como seu tipo de governo responderia a essa
questão. Os alunos podem até debater os
méritos e desvantagens de cada tipo de governo. Esse tipo de experiência memorável e
envolvente vai ficar com os alunos além de
sua turma. De acordo com Ausubel, Novak
e Hanesian (1980) é possível caminhar em
direção à aprendizagem significativa e isto
depende dos fatores contextuais e da intenção do estudante com o material de ensino.
Se tivéssemos que reduzir toda a psicologia educacional a um único princípio diríamos que o fator singular mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo
que o aprendiz já sabe, descubra isso e baseie - se nisso seus ensinamentos (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980, p. 137).

Bons jogos nos ajudam a desenvolver habilidades essenciais para resolver problemas. Para
crianças e adolescentes, essa é uma habilidade
especialmente importante para aprender desde o início, pois isso as servirá até a idade adulta.
Talvez você esteja ensinando geometria.
Você certamente pode mostrar imagens estáticas de formas e cálculos em seu quadro
inteligente, mas vamos enfrentá-lo: isso é entediante. Como alternativa, você pode incorporar a solução de problemas do mundo real
ou laboratórios em sua sala de aula, dando
aos alunos objetos físicos reais para interagir.
Você ainda ensinaria os mesmos tópicos,
mas com mais ênfase na praticidade. Independentemente do que você está ensinando, a chave é fazer com que os alunos pensem e respondam a perguntas, não apenas
lendo e memorizando. Existem várias formas de tornar o material da sua turma relevante para o mundo real. Seja criativo.
[...] jogar é estar interessado, não pode
ser uma imposição; é um desejo. O sujeito
quer participar do desafio, da tarefa. Perder ou ganhar no jogo é mais importante
7367 para ele mesmo do que como membro
de um grupo. Isto porque é o próprio jogador que se lança desafios, desejando provar
seu poder e sua força mais para si mesmo
que para os outros (BRENELLI, 2003, p.27).
Como você mede se os alunos entenderam
suas leituras ou suas palestras? Você poderia
questioná-los da maneira antiga, mas alguns
alunos ficam tão intimidados por questionários ou completamente entediados com
essa abordagem tradicional que acabam tendo um mau desempenho nessas avaliações.
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Os jogos de sala de aula não apenas melhoram o envolvimento dos alunos, mas
também fornecem um feedback instantâneo e valioso sobre o desempenho dos alunos - porque os jogos divertidos abrem o
mais tímido dos alunos e envolvem todos os
envolvidos.Obviamente, os jogos que você
escolhe incluir em suas aulas precisam se
alinhar aos seus objetivos de ensino. Geralmente, você deve considerar as seguintes características de jogos de sala de aula eficazes:
Fácil de usar. Os alunos não precisam
peneirar manuais e tutoriais do YouTube para descobrir o que você está tentando fazer. Segundo Brenelli (2003):

Qualquer que seja o jogo em que você
se encaixa precisa realmente ser agradável para a maioria dos estudantes (se não
todos). Caso contrário, qual é o objetivo?
Customização. Que criança não quer jogar como um ancião de balancim que veste e feitiços ao mesmo tempo que aprende sobre a estrutura e a função do DNA?
Os melhores jogos de sala de aula permitem que os alunos aprendam o material, dando-lhes liberdade criativa para se expressarem de suas maneiras únicas. Objetivo. Os
jogos de sala de aula envolventes também
têm objetivos significativos e tangíveis para
os alunos concluírem. Em outras palavras,
você não quer dar aos seus alunos jogos
apenas para entretê-los - os jogos que você
escolhe devem combinar diversão com planos de aula deliberados e bem elaborados.
Segundo
Kishimoto
(1996,
p.21):

O interesse que a criança tem pelos jogos
faz com que prazerosamente ela aplique sua
inteligência e seu raciocínio no sentido de
obter o êxito. Assim sendo, ao jogar, o sujeito realiza uma tarefa, produz resultados,
aprende a pensar num contexto em que enfrentar os desafios e tentar resolvê-los são
O jogo vincula-se ao sonho, à imaginação,
imposições que ele faz a si próprio (p. 173). ao pensamento e ao símbolo. É uma proposta para a educação de crianças (e educadores
Jogos de sala de aula eficazes são simples de crianças) com base no jogo e nas linguae direto ao ponto. Precisa ser uma brinca- gens artísticas. O homem como ser simbólideira, ou seja, ação voluntária e consciente co que se constrói coletivamente e cuja caque a criança desempenha ao concretizar pacidade de pensar está ligada à capacidade
as regras do jogo, ao mergulhar na ação lú- de sonhar, imaginar e jogar com a realidade
dica. (KISHIMOTO 1996: 27).Ao mesmo é fundamental para propor uma nova “pedatempo, eles precisam ser suficientemente gogia da criança” (KISHIMOTO, 1996, P.21).
desafiadores para que o tempo de aula não
seja desperdiçado em atividades triviais.
Para salas de aula especificamente, convém
considerar uma combinação de videogames
Noivado. Se é uma turma nova e você não educacionais, atividades de grupos de interpreconhece muito bem seus alunos, pense em tação de papéis ou laboratórios exploratórios
distribuir uma pesquisa no início de uma uni- para envolver os alunos no material que estão
dade para determinar o tipo de atividade que aprendendo. Então, você escolheu um jogo de
seus alunos gostariam de fazer. Com uma pla- sala de aula apropriado e envolvente, e seus
taforma, por exemplo, você pode imergir os alunos estão borbulhando de antecipação.
alunos em um mundo de RPG colorido e envolvente, escrito por ninguém menos que você.
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Tenha um plano concreto em mente. Seus
alunos vão jogar todos os dias ou apenas em
determinados dias? Antes ou depois das palestras? Por quanto tempo? Em casa ou na
sala de aula? A forma como você administra o
jogo certamente depende de você, mas descobrimos que os alunos estão tão ansiosos
para jogar videogames em sala de aula que
acabam pedindo tarefas extras em casa envolvendo esses jogos (sim, você leu corretamente - alunos pedindo mais lição de casa).
Nesse caso, recomendamos que você inclua
os pais dos alunos e verifique se eles estão
cientes de que esses jogos estão sendo usados como um componente essencial do curso
de seus filhos. Decida o formato correto. Com
a disponibilidade de smartphones e dispositivos portáteis, os jogos digitais são muito populares entre crianças e adolescentes; estas
são uma escolha óbvia para jogos em sala de
aula se a sua escola tiver um laboratório de
informática ou dispositivos em sala de aula.
Se os jogos digitais não funcionarem, você
poderá usar outros tipos de atividades em
sala de aula para tirar os alunos dos lugares
e ansiosos para participar, como laboratórios
de grupo, apresentações em sala de aula, avaliações no estilo do Jeopardy e muito mais.
Para esse fim, considere se você gostaria
que seus alunos trabalhassem de forma independente ou colaborativa. A maioria dos
alunos é vocal e ativa no trabalho em grupo,
e isso permite que desenvolvam suas habilidades sociais e interpessoais. Mas nem
todo tamanho serve para todos - outros estudantes preferem o trabalho independente.
De acordo com KISHIMOTO, criou-se
os jogos de construção, oportunizando a
muitos fabricantes a duplicação de seus tijolinhos, oferecendo condições para as
crianças construírem cidades, bairros, etc.

estimulando, assim, a imaginação infantil.
Construindo, transformando e destruindo, a criança expressa o seu imaginário.
Neste século, os brinquedos educativos
conquistaram um espaço nas brincadeiras infantis. Além do brinquedo educativo as brincadeiras tradicionais e o faz de conta tem
tido espaço nas escolas de Educação Infantil.
O brinquedo educativo é entendido
como recurso que ensina, desenvolve e
educa de forma prazerosa. Este tipo de
brinquedo é construído levando em consideração o desenvolvimento infantil e utilizando recursos pedagógicos também.
O uso do jogo educativo com fins pedagógicos nos mostra a importância desse instrumento para o ensino-aprendizagem na Educação Infantil. Estariam nesta modalidade o
quebra-cabeça, os jogos de encaixe, os móbiles, os carrinhos com pinos, os jogos que exploram a linguagem, a música, a dança e outros.
A dimensão educativa surge quando as situações lúdicas são criadas pelo adulto com o
intuito de contribuir para a construção do conhecimento. Cada jogo educativo tem uma finalidade pedagógica, além da simples diversão.
Levando-se em consideração os vários
canais de aprendizagem da criança, o brinquedo é imprescindível para ampliar a capacidade de aprender. Na medida que a
criança explora um brinquedo, vai fazendo
associações e aprendendo. O brinquedo educativo assume duas funções: lúdica quando oferece momento de diversão, prazer e
até desprazer; a educativa quando provoca
uma situação de aprendizagem e completa
o indivíduo em seu saber. A grande dificuldade de muitos educadores ou pais é reunir na mesma situação o brincar e o educar.
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Para
KISHIMOTO,
ra pode-se dividir em

a
brincadeiE em algumas aulas, o trabalho em grupo
dois aspectos: simplesmente não faz sentido. Avaliar a eficácia, coletar feedback e iterar. É nesse con1 - A brincadeira tradicional infan- texto que o jogo ganha espaço como ferratil, transmitida de geração em ge- menta ideal da aprendizagem à medida que
ração
através
da
expressão
oral. propõe um estímulo ao interesse do aluno.
Até hoje encontrada entre crianças brincando de roda, de pião, e propagando uma mistura de folclore e jogo. A brincadeira infantil
tem a função de perpetuar a cultura infantil,
bem como de trabalhar normas de convivência social permitindo o prazer de brincar.
Dentre
as
brincadeiras
tradicionais, têm destaque as cirandas, as parlendas, os jogos de palmas, as rimas.
Permanecem até hoje entre crianças e são
imortalizados pelos adultos, algum valor e
função tem na vida da criança. Perpetuando
a cultura popular, os fragmentos folclóricos,
poesias e músicas entre outras expressões.

O jogo chegou na escola com o objetivo de
facilitar a assimilação da aprendizagem do aluno, tornando-a mais significativa e concreta. É
preciso ter em vista que este ambiente escolar deve ser criado com intuito de estimular o
aparecimento das potencialidades da criança,
sendo estimuladas e motivadas no momento
certo, sempre respeitando o tempo necessário para ele amadurecer. Na escola, o brincar,
muitas vezes é utilizado como meio pedagógico e não apresenta interesse de brincar pelo
simples prazer de brincar, mas com o objetivo de uma motivação para a aprendizagem.

No âmbito escolar, o brincar estimula a
inteligência da criança, faz com que ela sol2 - A brincadeira de faz de conta, que fa- te sua imaginação e desenvolva sua criavorece a entrada da criança ao mundo tividade, também possibilita o exercício
simbólico, conseguindo retirar do mun- de concentração, atenção e engajamento.
do em que vivem experiências anteriores que vem à tona através da brincadeira.
KISHIMOTO destaca que PIAGET, seguindo
uma orientação cognitiva, analisa o jogo inteSegundo KISHIMOTO, a importân- grando a vida mental caracterizado por oriencia dessa modalidade de brincadeira está tações do comportamento que denomina assina aquisição do simbólico. Nessa fase de milação, a qual, em sua teoria, nos mostra que
brincadeiras a criança altera o significa- a criança só recebe um determinado conhedo de objetos e de situações do cotidiano cimento se estiver preparado para recebê-lo.
desenvolvendo assim a função simbólica.
Não existe um novo conhecimento sem
que o organismo tenha já um conhecimenNa concepção de Kamii e DeVries (2009, p. to anterior para poder assimilá-lo e trans25) deve “1.Propor algo interessante e desa- formá-lo. Conclui-se que os jogos e brincafiador para as crianças; 2. Permitir às crianças deiras no âmbito escolar tem uma função
uma auto avaliação quanto a seu desempe- essencial no desenvolvimento da criança,
nho; 3. Permitir aos jogadores participarem principalmente nos primeiros seis anos de
ativamente, do começo ao fim do jogo”. vida, onde ela realiza tarefas primordiais de
socialização, de construção da função simbólica, de desenvolvimento da linguagem, de
exploração e conhecimento do mundo físico.
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No final do dia, você precisa ter certeza de
que os jogos implementados estão realmente ajudando os alunos a dominar o conteúdo
e progredir em sua sala de aula. No brincar,
a criança consegue trabalhar aspectos do
psiquismo e a criatividade encontra espaço
para a criação. Existe possibilidade de expor
não só o potencial, mas também os medos,
as angústias, favorecendo um enfrentamento
deste conteúdo de uma forma mais branda.

Se você achar que alguns alunos estão
tendo dificuldades com o formato escolhido, procure feedback de todos para garantir que seus jogos estejam funcionando
bem. “[...] vale a pena trazê-las para dentro
da classe e tornar a educação mais compatível com o desenvolvimento natural das
crianças” (KAMII e DEVRIES, 2009, p. 63).
Por exemplo, se a dificuldade não for
bem escalada e alguns alunos apresentarem um desempenho consistentemente
insatisfatório, você poderá dividir sua turma em grupos hierárquicos, em que cada
nível receberá desafios e atividades que
correspondem ao nível de proficiência.

Não se trata de o educador incorporar o
brinquedo, a brincadeira e o jogo dentro da
sala de aula e deixar que as crianças realizem suas próprias brincadeiras, o educador
tem um papel importante dentro das atividades lúdicas, sua incumbência maior é a observação de como as crianças realizam suas
Existem muitas plataformas por aí que você
brincadeiras, como se desenvolvem e como pode usar com seus alunos. Você obtém o
se desenvolve durante o processo lúdico. mesmo nível de controle sobre sua sala de
aula do que com um sistema normal de geO educador deverá estar atento as relações renciamento de aprendizado - mas o procesque as crianças estabelecem com o brinque- so real de desenvolver e entregar o conteúdo, com as outras crianças e com o educa- do é mais divertido para você e seus alunos.
dor. Para tanto, o conhecimento do educador deverá ser profundo e eficiente para
Quase
todo
mundo
está
joganque entenda todo o processo que o ato de do fora da sala de aula - por que não
brincar realiza no desenvolvimento infantil. os jogue na sala de aula também?
Com os jogos digitais educacionais, é esAfinal, o principal objetivo da educapecialmente fácil se seus alunos tiverem ção é lembrar aos alunos que aprender é
suas próprias contas e um meio integra- um esforço divertido e que vale a pena.
do de medir o progresso e a participação,
como o XP (Pontos de Experiência) obtidos.
Brincar é uma atividade fundamental para
o desenvolvimento da identidade e da auEssas métricas geralmente se corre- tonomia. Desde muito cedo as crianças se
lacionam bem com a quantidade de es- comunicam por gestos, sons e mais tarde a
forço que os alunos dedicam à práti- imaginação. Podemos dizer que brincar é uma
ca dos conceitos aprendidos nas aulas. atividade natural, espontânea e necessária
para sua formação. (Kishimoto 1996, p. 45):
Além disso, mesmo que você seja a única autoridade em sua sala de aula, os alunos devem
ter alguma opinião sobre como eles aprendem.
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Com os jogos de sala de aula, seus alunos
obtêm conhecimentos valiosos em informática e habilidades sociais, retêm mais do
conteúdo que você ensina e chegam à aula
animados para aprender. Mais importante que o brinquedo em si é a forma como
a criança brinca. Durante o ato de brincar,
é imprescindível perceber como a criança
se envolve e se relaciona com o brinquedo.
Enquanto brinca, oferece ao adulto uma série de dados, possíveis de serem analisados.

O professor pode também variar o caráter de sua mediação entre as crianças e a
cultura em vários pontos: quando se estão estabelecendo as metas, quando se
está processando a informação, quando
está em andamento uma interação humana, quando está em processo a avaliação.
Podemos assim julgar a criatividade no ensino pela qualidade de oportunidades efetivamente oferecidas por um professor para que
os jovens tenham experiências educativas.

Os jogos analisados têm como pretensão
oportunizar
o
conhecimento
Na escola cada brincadeira é planejada,
de tipos de brincadeiras que atraiam e conduzida e monitorada. A ação do educaestimulem o desenvolvimento intelec- dor é fundamental. Ele estrutura o campo das
tual, social, motor e afetivo da criança. brincadeiras, por meio da seleção e oferta de
objetos, fantasias, brinquedos ou jogos, do
Dessa forma, o brinquedo deve, cada vez arranjo dos espaços e do tempo para brinmais, encontrar espaço no cotidiano escolar, car, a fim de que o aluno alcance objetivos
não só nas séries, mas onde houver interes- de aprendizagem predeterminados, sem lise em aprender através do lúdico. Pois, as mitar sua espontaneidade e imaginação.
brincadeiras não são apenas uma forma de
divertimento, mas são meios que contribuem
Brincar é uma realidade cotidiana na
e enriquecem o desenvolvimento intelectual. vida das crianças, e para que elas brinSabemos que para manter o seu equilíbrio a quem é suficiente que não seja imcriança necessita brincar, jogar, criar e inventar. pedida de exercitar sua imaginação.
A imaginação é um instrumento que permiAssim compreendo a importância das mes- te as crianças relacionar seus interesses e suas
mas no desenvolvimento da criança é que necessidades com a realidade de um mundo
chegamos à elaboração deste trabalho, pois que pouco conhecem; é o meio que possuem
este tem por objetivo contribuir aos docentes para interagir com o universo dos adultos, unipromoverem às crianças uma aprendizagem verso que já existia quando elas nasceram e
de forma lúdica, onde a brincadeira e o jogo que só aos poucos elas poderão compreender.
venha permitir um desenvolvimento pleno.
A brincadeira expressa a forma como uma
Ao professor cabe o papel de arranjar criança reflete, ordena, desorganiza, desum ambiente onde as pessoas sejam es- trói e reconstrói o mundo a sua maneira. É
timuladas às pesquisas e experiências. também um espaço onde a criança pode expressar, de modo simbólico, suas fantasias,
seus desejos, medos, sentimentos agressivos e os conhecimentos que vai construindo a partir das experiências que vivem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Enquanto você trabalha para implementar os
jogos em sua estratégia de ensino, ajuda a entender as diferenças entre a gamificação e a aprendizagem baseada em jogos. Isso ocorre porque eles
são frequentemente confundidos, e cada um requer uma abordagem separada para introduzir.

mações. Mas quando administradores e professores não introduzem um jogo, os alunos
podem demorar a adotá-lo e colher esses benefícios. Juntamente com exemplos de jogos
estão cinco etapas para integrar o aprendizado baseado em jogos em sua sala de aula:

Determinar o propósito da aprendizagem baseada em jogos. Decidir como você
usará um jogo restringe sua pesquisa, ajudando você a encontrar uma adequada.
Antes de pesquisar, determine se você deseja
usar um jogo para: Intervenção - Se um aluno está
lutando para demonstrar compreensão do mateEmbora jogar um jogo possa ser inerente- rial essencial, você pode considerar o uso de um
mente gratificante, a gamificação pode não jogo para lidar com os pontos problemáticos dele.
oferecer recompensas intrínsecas. ConsideranO jogo escolhido deve, portanto, fornece condo que construir um jogo pode ser difícil e caro,
a gamificação é geralmente mais fácil e barata. teúdo que se ajuste ao conhecimento do jogador e ao estilo de aprendizagem. Isso deve ajuO conteúdo é normalmente transforma- dar o aluno a entender melhor o material difícil.
do para se ajustar à história e às cenas de um
Enriquecimento - À medida que os alunos
jogo, mas você pode adicionar recursos semelhantes a jogos ao seu conteúdo sem fazer al- dominam o material principal, você pode queterações nele. Manter esses pontos em men- rer um jogo que apresente conteúdo através
te deve garantir que sua abordagem esteja de diferentes mídias. Por exemplo, ele pode
no campo do aprendizado baseado em jogos. fornecer perguntas por meio de texto, áudio,
imagens e muito mais. Isso deve incentivar
Os estudantes devem ser rápidos em adotar os alunos a se desafiarem enquanto exploum determinado jogo e aproveitar seus benefí- ram novas formas de processar o conteúdo.
cios enquanto trabalham para atingir as metas
Reforço - Em vez de usar jogos para ensinar e
de aprendizado. Muitos professores lutam para
incorporar os jogos de maneira suave às aulas de- envolver os alunos individualmente, classes invido a questões de tempo e logística, mas ainda teiras podem jogar para reforçar o conteúdo do
assim, veem a aprendizagem baseada em jogos currículo. Isso também pode tornar o aprendi(GBL) como uma maneira de envolver os alunos zado baseado em jogos uma atividade de grupo.
e apelar para diversos estilos de aprendizagem.
Alguns jogos têm recursos para vários jogaA pesquisa mostrou continuamente tais dores e os alunos podem competir naturalmenvantagens. Por exemplo, os videogames es te entre si para ganhar pontuações mais altas.
Manter esses fatores em mente provavelmente
timulam o aumento da dopamina no cére- acelerou o processo de encontrar um jogo que
bro para ajudar a armazenar e relembrar infor atenda às necessidades do professor e do aluno.
Aqui estão as principais diferenças: Enquanto
jogos definem regras e objetivos, gamificação
pode ser apenas uma série de tarefas com recompensas como pontos. Há uma chance de perder
em um jogo, mas, para motivar os alunos, a gamificação pode não apresentar essa possibilidade.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ESPAÇO ESCOLAR PARA O
DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA
RESUMO: Este artigo aborda a importância da Educação Ambiental no espaço educativo

com o objetivo refletir sobre as práticas sociais em um contexto marcado pela degradação
permanente do meio ambiente e do ecossistema. A Educação Ambiental no universo
educativo para a transformação social envolve diversos sistemas de conhecimento de forma
interdisciplinar. No enfoque deve buscar uma perspectiva de ação holística que relaciona o
homem, a natureza e o universo, tendo como referência que os recursos naturais se esgotam
e que o principal responsável pela degradação é o ser humano. O desafio é formular a
Educação Ambiental de forma crítica e transformar conhecimentos, valores e atitudes que
devem ser seguidos diante da nova realidade a ser construída. A legislação de um país, estado
ou município é um poderoso instrumento de cidadania, não apenas porque informa os direitos
de cada um em relação ao meio ambiente, mas também porque, através do conhecimento
dessas leis, é possível questioná-las e propor mudanças. O meio ambiente ecologicamente
equilibrado é um direito assegurado pela Constituição Federal, que definiu o meio ambiente
como bem público de uso comum do povo, isto é, não pode ser objeto de apropriação privada
ou estatal contrária ao interesse público.

Palavras- chave: Educação ambiental; Cidadania; Ecologia; Qualidade de vida.
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INTRODUÇÃO
Este artigo apresenta a importância da Educação Ambiental no espaço educativo com o
objetivo geral de refletir sobre as práticas sociais em um contexto marcado pela degradação
do meio ambiente e do ecossistema.
Busca, também, conhecer as finalidades da educação ambiental na prática pedagógica de
forma interdisciplinar e estudar as possibilidades para implementação da Educação Ambiental
na realidade cotidiana dos alunos.
O interesse pelo tema surgiu a partir do questionamento: o que tem sido feito em termos
de educação ambiental no espaço escolar? Geralmente as atividades são feitas dentro de uma
modalidade formal. Os temas predominantes são lixo, proteção do verde, uso e degradação
dos mananciais, ações para conscientizar a população em relação à poluição do ar. A educação
ambiental que tem sido desenvolvida no país é muito diversa, e a presença dos órgãos governamentais como articuladores, coordenadores e promotores de ações é ainda muito restrita.
Historicamente a humanidade não tem cuidado do planeta, nem dos seres que nele vivem.
No decorrer do século passado para se atender as necessidades humanas foi-se desenhando
uma equação desbalanceada: retirar, consumir e descartar. A partir da Revolução Industrial
a natureza passou a ser administrada como um “supermercado gratuito, com reposição infinita de estoque”, gerando o esgotamento de recursos naturais, a destruição de ecossistemas e a perda da biodiversidade. Afetando assim os mecanismos que sustentam a vida na
Terra e evidenciando o modelo de desenvolvimento “insustentável” por trás desta realidade.
Atualmente com a maioria da população vivendo em centros urbanos. A água limpa sai da torneira e a suja vai embora pelo ralo, o lixo produzido diariamente é levado da frente das casas sem as pessoas terem a mínima preocupação de saber
qual seu destino. Ou seja, a grande maioria da população não consegue perceber a estreita correlação do meio ambiente com o cotidiano. (HEIDEGGER, 2015).
Por outro lado, de acordo com o artigo 225 da Constituição Brasileira: Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para às presentes e futuras gerações (CONSTITUIÇÃO, 225).
Dentro deste contexto através da revisão bibliográfica relativa à educação ambiental este
artigo foi elaborado.
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A IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO
AMBIENTAL NO AMBIENTE
ESCOLAR
Se existe inúmeros problemas que dizem
respeito ao ambiente, isto se devem em parte
ao fato das pessoas não serem sensibilizadas
para a compreensão do frágil equilíbrio da
biosfera e dos problemas da gestão dos recursos naturais. Elas não estão e não foram
preparadas para delimitar e resolver de um
modo eficaz os problemas concretos do meio
ambiente, isto porque, a educação para o ambiente como abordagem didática ou pedagógica, apenas aparece nos anos 80. Somente a
partir desta data os alunos têm a possibilidade de tomarem consciência das situações que
acarretam problemas no seu ambiente próximo ou para a biosfera em geral, refletindo sobre as causas e determinarem os meios ou as
ações apropriadas na tentativa de resolvê-los.

Implementar a Educação Ambiental nas escolas tem se mostrado uma tarefa exaustiva.
Existem grandes dificuldades nas atividades
de sensibilização e formação, na implantação
de atividades e projetos e, principalmente, na
manutenção e continuidade dos já existentes.
Fatores como o tamanho da escola, número de alunos e de professores, predisposição destes professores em passar por um
processo de treinamento, vontade da diretoria de realmente implementar um projeto ambiental que irá alterar a rotina na
escola, além de fatores resultantes da integração dos acima citados e ainda outros,
podem servir como obstáculos à implementação da Educação Ambiental” (DIAS, 2015).

A Educação Ambiental, como componente
essencial no processo de formação e educação permanente, com uma abordagem direcionada para a resolução de problemas, contribui para o envolvimento ativo do público,
torna o sistema educativo mais relevante e
mais realista e estabelece uma maior interdependência entre estes sistemas e o ambiente
natural e social, com o objetivo de um crescente bem estar das comunidades humanas.

Dado que a Educação Ambiental não se dá
por atividades pontuais, mas por toda uma mudança de paradigmas que exige uma contínua
reflexão e apropriação dos valores que remetem a ela, as dificuldades enfrentadas assumem características ainda mais contundentes.

As finalidades desta educação para o ambiente foram determinadas pela UNESCO,
logo após a Conferência de Belgrado (1975)
são: “Formar uma população consciente e
preocupada com o ambiente e com os problemas com ele relacionados, uma população que tenha conhecimento, competências,
estado de espírito, motivações e sentido de
empenhamento que lhe permitam trabalhar
individualmente e coletivamente para resolver os problemas atuais, e para impedir
que eles se repitam” (SORRENTINO, 2008).

A Conferência de Tbilisi (1977) já demonstrava as preocupações existentes a esse respeito, mencionando, em um dos pontos da
recomendação nº. 21, que deveriam ser efetuadas pesquisas sobre os obstáculos, inerentes ao comportamento ambiental, que se
opõem às modificações dos conceitos, valores e atitudes das pessoas. (DIAS, 2004)
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Segundo (DIAS, 2015) tem-se três di- brado, em harmonia com o meio, com os ouficuldades a serem vencidas no proces- tros seres vivos e com nossos semelhantes.
so da efetiva implementação da Educação Ambiental no ambiente escolar:
OLIVEIRA (2009) sugere os seguintes passos, para a busca de alternativas
1. A busca de alternativas metodológicas na escola, de planejamento escolar, com
que façam convergir o enfoque disciplinar equipes de coordenação multidisciplinar:
para interdisciplinar.
• Formulação de um projeto pedagógico
2. A barreira rígida da estrutura curricular para a escola que reflita o espaço sociopolíem termos de grade horária conteúdos míni- tico – econômico- cultural que ela se insere;
mos, avaliação, etc.
• Levantamento de situações-problemas re3. A sensibilização do corpo docente para a levantes, referente à realidade em que a escola
mudança de uma pratica estabelecida, fren- está inserida, a partir das quais se busca a formute às dificuldades de novos desafios e refor- lação de temas para estudo, análise e reflexão;
mulações que exigem trabalho e criatividade.
• Estruturação de uma matriz de conSegundo (DIAS, 2015) a escola deve posi- teúdos
relacionados
conteúdos/
discionar-se “por um processo de implementação ciplina x situações problemas/temas;
que não seja hierárquico, agressivo, competitivo e exclusivista, mas que seja levado adian• Realização de seminários, encontros
te fundamentado pela cooperação, participa- e debates entre professores, para comção e pela geração de autonomia dos atores patibilizar as abordagens dos conteúenvolvidos”. Projetos impostos por pequenos dos/disciplinas x situações-problema/tegrupos ou atividades isoladas, gerenciadas mas, buscando sobre situações-problemas
por apenas alguns indivíduos da comunidade a serem trabalhadas. (OLIVEIRA, 2009)
escolar – como um projeto de coleta seletiva
no qual a única participação dos discentes seja
Tendo
isso
realizado
e
concrejogar o lixo em latões separados, envolvendo tizado
pode-se
partir
para
ponapenas um professor coordenador – não são tos efetivos de ações escolares como:
capazes de produzir a mudança de mentalidade necessária para que a atitude de reduzir
• Levantamento do perfil ambieno consumo de resíduos sólidos se estabeleça tal da escola (se possui área vere transcenda para além do ambiente escolar. de, horta, separação de lixo, etc.);
Portanto, devem-se buscar alternativas que
promovam uma contínua reflexão que culmine na mudança de mentalidade; apenas dessa forma conseguiremos implementar, nas
escolas, a verdadeira Educação Ambiental,
com atividades e projetos não meramente
ilustrativos, mas fruto da ânsia de toda a comunidade escolar em construir um futuro no
qual possamos viver em um ambiente equili254

• Levantamento dos projetos que estão sendo desenvolvidos na escola;
• Acompanhamento de projetos específicos
na escola que serão desenvolvidos pelos professores ou pelo Grêmio Estudantil (horta comunitária, reciclagem do lixo, bacia hidrográfica como unidade de estudo, trilhas ecológicas,
plantio de árvores, recuperação de nascentes);
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• Mobilização de toda a comunidade
• Cidadania (direitos do cidadão);
escolar para o desenvolvimento de ati• Voto consciente;
vidades durante a semana do meio am• Promover a dimensão ambiental 5R – Redubiente, com finalidade de conscientizar a zir, Reutilizar, Reciclar, Reeducar e Replanejar.
população sobre as questões ambientais;
Ao implementar um projeto de educação
• Realização de campanhas educati- para o ambiente, estaremos facilitando aos
vas utilizando os meios de comunica- alunos e à população uma compreensão
ção disponíveis, imprensa falada e es- fundamental dos problemas existentes, da
crita, distribuição de panfletos, folder, presença humana no ambiente, da sua rescartazes, a fim de informar e incentivar a po- ponsabilidade e do seu papel crítico como
pulação em relação à problemática ambiental; cidadãos de um país e de um planeta. Desenvolveremos assim, as competências e va• Promover a integração entre as organiza- lores que conduzirão a repensar e avaliar de
ções que trabalham nas diversas dimensões da outra maneira suas atitudes diárias e as concidadania, com o objetivo de ampliar o conhe- sequências no meio ambiente em que vivem.
cimento e efetivar a implementação dos direitos de cidadania no cotidiano da população.
Como o aluno irá aprender a propósito do
ambiente, os conteúdos programáticos leCom o intuito de levar às escolas e à co- cionados, tornar-se-ão uma das formas de
munidade o conhecimento necessário para tomada de consciência, tornando-se, mais
a construção da cidadania será necessário o agradáveis e de maior interesse para o aluenvolvimento de diferentes órgãos que asse- no. Tendo a capacidade de tornar nossos
guram os direitos e deveres de cada indivíduo alunos conscientes e sensibilizados a essa
na sociedade, entre esses órgãos podemos nova visão sobre o ambiente, eles próprios
citar a polícia militar, o corpo de bombeiros, se tornarão educadores ambientais em suas
a vigilância sanitária, etc. serão trabalha- casas em seu meio de convívio. Tornando
dos temas relacionados à melhoria da qua- assim esse processo em uma sequência de
lidade de vida da população, por exemplo: ações benéficas, a vida, a natureza ao futuro.
• Lixo (redução, reutilização e reciclagem);
• Lixo hospitalar (destinação);
• Água (consumo, desperdício, poluição);
Florestas (por que preservá-las?);
• Fogo (prevenção, efeitos negativos ao
meio ambiente);
• Agrotóxicos (riscos para a saúde, danos
ambientais);
• Caça ilegal;
• Respeito aos animais silvestres e domésticos;
• Segurança no trânsito;
• Respeito ao próximo;
• Noções de saúde (higiene, prevenção de
doenças);
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O DESENVOLVIMENTO E O MEIO
AMBIENTE NA PRÁTICA EDUCATIVA
Tomando-se como referência o fato de a
maior parte da população brasileira viver em
cidades, observa-se uma crescente degradação das condições de vida, refletindo uma crise ambiental. Isto nos remete a uma necessária reflexão sobre os desafios para mudar as
formas de pensar e agir em torno da questão
ambiental numa perspectiva contemporânea.
VELASCO (2013) fala sobre a impossibilidade
de resolver os crescentes e complexos problemas
ambientais e reverter suas causas sem que ocorra
uma mudança radical nos sistemas de conhecimento, dos valores e dos comportamentos gerados pela dinâmica de racionalidade existente, fundada no aspecto econômico do desenvolvimento.
A partir da Conferência Intergovernamental
sobre Educação Ambiental realizada em Tbilisi (EUA) em 1977, inicia-se um amplo processo
em nível global orientado para criar as condições
que formem uma nova consciência sobre o valor da natureza e para reorientar a produção de
conhecimento baseada nos métodos da interdisciplinaridade e nos princípios da complexidade.

Os riscos atuais caracterizam-se por ter consequências, em geral de alta gravidade, desconhecidas em longo prazo e que não podem ser
avaliadas com precisão, como é o caso dos riscos ecológicos, químicos, nucleares e genéticos.
O tema da sustentabilidade confronta-se com o
paradigma da “sociedade de risco”. Isso implica
a necessidade de se multiplicarem as práticas
sociais baseadas no fortalecimento do direito ao
acesso à informação e à educação ambiental em
uma perspectiva integradora. E também demanda aumentar o poder das iniciativas baseadas na
premissa de que um maior acesso à informação
e transparência dos problemas ambientais urbanos pode implicar a reorganização do poder e
da autoridade (HEIDEGGER, 2015). Trata-se de
promover o crescimento da consciência ambiental, expandindo a possibilidade de a população
participar em um nível mais alto no processo
decisório, como uma forma de fortalecer a responsabilidade na fiscalização e no controle dos
agentes de degradação ambiental. Representa
também a possibilidade de abertura de espaços
para implementar alternativas diversificadas,
garantir o acesso à informação e a consolidação
de canais abertos para uma participação plural.

O campo educativo tem sido fertilizado transverA postura de dependência e de responsasalmente, e isso tem possibilitado a realização de
experiências concretas de educação ambiental de bilização da população decorre principalmenforma criativa e inovadora por diversos segmentos te da desinformação, da falta de consciência
da população e em diversos níveis de formação. ambiental e de um déficit de práticas comunitárias baseadas na participação e no envolO documento da Conferência Internacio- vimento dos cidadãos, que proponham uma
nal sobre Meio Ambiente e Sociedade, Edu- nova cultura de direitos baseada na motivacação e Consciência Pública para a Sustenta- ção e na participação da gestão ambiental.
bilidade, realizada na Grécia, chama a atenção
para a necessidade de se articularem ações de
educação ambiental baseadas nos conceitos
de ética e sustentabilidade, identidade cultural e diversidade, mobilização e participação e
práticas interdisciplinares (VELASCO, 2013).
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL: ATORES,
PRÁTICAS E ALTERNATIVAS
Estamos na era em que a informação assume um papel cada vez mais relevante, ciberespaço, multimídia, internet, a educação
para a cidadania representa a possibilidade de motivar e sensibilizar as pessoas para
transformar as diversas formas de participação na defesa da qualidade de vida. Nesse
sentido cabe destacar que a educação ambiental assume cada vez mais uma função
transformadora, na qual a responsabilização
dos indivíduos torna-se um objetivo essencial para promover um novo tipo de desenvolvimento – o desenvolvimento sustentável.
Entende- se, portanto, que a educação ambiental é condição necessária para modificar
um quadro de crescente degradação socioambiental, mas ela ainda não é suficiente, o
que, no dizer de Velasco (2013, p.102), se
converte em “mais uma ferramenta de mediação necessária entre culturas, comportamentos diferenciados e interesses de grupos
sociais para a construção das transformações desejadas”. O educador tem a função
de mediador na construção de referenciais
ambientais e deve saber usá-los como instrumentos para o desenvolvimento de uma prática social centrada no conceito da natureza.

Dentre as transformações mundiais das
duas últimas décadas, aquelas vinculadas
à degradação ambiental e à crescente desigualdade entre regiões assumem um lugar de
destaque no reforço à adoção de esquemas
integradores. Articulam-se, de um lado, os
impactos da crise econômica dos anos 80 e a
necessidade de repensar os paradigmas existentes; e de outro, o alarme dado pelos fenômenos de aquecimento global e a destruição
da camada de ozônio, entre outros problemas.
Não só reforça as necessárias relações entre economia, tecnologia, sociedade e política, como chama a atenção para a necessidade
do reforço de nova postura ética em relação
à preservação do meio ambiente, caracterizada pelo desafio de uma responsabilidade
tanto entre as gerações quanto entre os integrantes da sociedade dos nossos tempos.

No Rio 92, o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global coloca princípios e um
plano de ação para educadores ambientais,
estabelecendo uma relação entre as políticas públicas de educação ambiental e a
sustentabilidade. Enfatizam-se os processos participativos na promoção do meio
Estas dimensões explicitam a necessidade ambiente, voltados para a sua recuperação,
de tornar compatível a melhoria nos níveis conservação e melhoria, bem como para a mee qualidade de vida com a preservação am- lhoria da qualidade de vida (VELASCO, 2013).
biental. Surge para dar uma resposta à necessidade de harmonizar os processos ambientais com os socioeconômicos, maximizando a
produção dos ecossistemas para favorecer as
necessidades humanas presentes e futuras.
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É importante ressaltar que, apesar das críticas a que tem sido sujeito, o conceito de desenvolvimento sustentável representa um importante avanço, na medida em que a Agenda 21
global, como plano abrangente de ação para o
desenvolvimento sustentável no século XXI,
considera a complexa relação entre o desenvolvimento e o meio ambiente numa variedade de áreas, destacando a sua pluralidade, diversidade, multiplicidade e heterogeneidade.
		
As dimensões apontadas pelo conceito de
desenvolvimento sustentável contemplam
cálculo econômico, aspecto biofísico e componente sociopolítico, como referenciais para a
interpretação do mundo e para possibilitar interferências na lógica predatória prevalecente.
O desenvolvimento sustentável não se refere especificamente a um problema limitado
de adequações ecológicas de um processo
social, mas a uma estratégia ou um modelo
múltiplo para a sociedade, que deve levar em
conta tanto a viabilidade econômica como a
ecológica. No sentido abrangente, a noção
de desenvolvimento sustentável reporta-se
à necessária redefinição das relações entre
sociedade humana e natureza, e, portanto,
a uma mudança substancial do próprio processo civilizatório, introduzindo o desafio de
pensar a passagem do conceito para a ação.
Pode-se afirmar que ainda prevalece à
transcendência do enfoque sobre o desenvolvimento sustentável radical mais na sua
capacidade de ideia força, nas suas repercussões intelectuais e no papel articulador
de discursos e de práticas atomizadas que,
apesar desse caráter, tem matriz única, originada na existência de uma crise ambiental,
econômica e também social (JACOB, 1997).
		
O desenvolvimento sustentável somente
pode ser entendido como um processo no
qual, de um lado, as restrições mais relevantes estão relacionadas com a exploração dos
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recursos, a orientação do desenvolvimento
tecnológico e o marco institucional. De outro, o crescimento deve enfatizar os aspectos qualitativos, notadamente os relacionados com a equidade, o uso de recursos – em
particular da energia – e a geração de resíduos e contaminantes. (HEIDEGGER, 2015).
Além disso, a ênfase no desenvolvimento
deve fixar-se na superação dos déficits sociais, nas necessidades básicas e na alteração
de padrões de consumo, principalmente nos
países desenvolvidos, para poder manter e aumentar os recursos-base, sobretudo os agrícolas, energéticos, bióticos, minerais, ar e água.
Assim, a ideia de sustentabilidade implica
a prevalência da premissa de que é preciso
definir limites às possibilidades de crescimento e delinear um conjunto de iniciativas
que levem em conta a existência de interlocutores e participantes sociais relevantes e
ativos por meio de práticas educativas e de
um processo de diálogo informado, o que reforça um sentimento de co-responsabilidade e de constituição de valores éticos. Isto
também implica que uma política de desenvolvimento para uma sociedade sustentável
não pode ignorar nem as dimensões culturais,
nem as relações de poder existentes e muito menos o reconhecimento das limitações
ecológicas, sob a pena de apenas manter
um padrão predatório de desenvolvimento.
Atualmente, o avanço para uma sociedade
sustentável é permeado de obstáculos, na
medida em que existe uma restrita consciência na sociedade a respeito das implicações
do modelo de desenvolvimento em curso. Pode-se afirmar que as causas básicas que provocam atividades ecologicamente predatórias são atribuídas às instituições sociais, aos
sistemas de informação e comunicação e aos
valores adotados pela sociedade. Isso implica principalmente a necessidade de estimular
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uma participação mais ativa da sociedade no
A relação entre meio ambiente e educação
debate dos seus destinos, como uma forma de para a cidadania assume um papel cada vez
estabelecer um conjunto socialmente identi- mais desafiador, demandando a emergência
ficado de problemas, objetivos e soluções. de novos saberes para apreender processos
sociais e riscos ambientais que se intensificam.
O caminho a ser trilhado passa necessariamente por uma mudança no acesso
Os grandes desafios para os educadores
à informação e por transformações insti- são, de um lado, o resgate e o desenvolvitucionais que garantam acessibilidade e mento de valores e comportamentos (contransparência na gestão. Existe um desafio fiança, respeito mútuo, responsabilidade,
essencial a ser enfrentado, e este está cen- compromisso, solidariedade e iniciativa) e de
trado na possibilidade de que os sistemas outro, o estímulo a uma visão global e crítide informações e as instituições sociais se ca das questões ambientais e a promoção
tornem facilitadores de um processo que re- de um enfoque interdisciplinar que resgate
force os argumentos para a construção de e construa saberes. (SORRENTINO, 2008),
uma sociedade sustentável (DIAS, 2015).
Quando nos referimos à educação ambienPara tanto é preciso que se criem todas tal, situamo-nos em contexto mais amplo, o
as condições para facilitar o processo, su- da educação para a cidadania, configurandoprindo dados, desenvolvendo e disseminan- -a como elemento determinante para a condo indicadores e tornando transparentes os solidação de sujeitos cidadãos. O desafio do
procedimentos por meio de práticas cen- fortalecimento da cidadania para a população
tradas na educação ambiental que garan- como um todo, e não para um grupo restritam os meios de criar novos estilos de vida to, concretiza-se pela possibilidade de cada
e promova uma consciência ética que ques- pessoa ser portadora de direitos e deveres, e
tione o atual modelo de desenvolvimento, de se converter, portanto, em ator responsámarcado pelo caráter predatório e pelo re- vel na defesa da qualidade de vida. A escola
forço das desigualdades sócio ambientais. participa então dessa rede “como uma instituição dinâmica com capacidade de comA sustentabilidade como novo critério bási- preender e articular os processos cognitivos
co e integrador precisa estimular permanen- com os contextos da vida” (Tristão, 2002).
temente as responsabilidades éticas, na medida em que a ênfase nos aspectos econômicos
A educação insere-se na própria teia da
serve para reconsiderar os aspectos relaciona- aprendizagem e assume um papel estratégico
dos com a equidade, a justiça social e a própria nesse processo podemos dizer que a educaética dos seres vivos (HEIDEGGER, 2015). ção ambiental na escola ou fora dela continuará a ser uma concepção radical de educação,
A noção de sustentabilidade implica, por- não porque prefere ser a tendência rebelde
tanto, uma inter-relação necessária de do pensamento educacional contemporâneo,
justiça social, qualidade de vida, equilí- mas sim porque nossa época e nossa herança
brio ambiental e a ruptura com o atual pa- histórica e ecológica exigem alternativas radidrão de desenvolvimento (DIAS, 2004). cais, justas e pacíficas (TRISTÃO, 2002, p.43).
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A educação ambiental, como tantas outras áreas de conhecimento, pode assumir, assim, “uma parte ativa de um processo
intelectual,
constantemente
a
serviço da comunicação, do entendimento
e da solução dos problemas” (DIAS, 2015).
Trata-se de aprendizado social, baseado no diálogo e na interação em constante
processo de recriação e reinterpretação de
informações, conceitos e significados, que
podem se originar do aprendizado em sala
de aula ou da experiência pessoal do aluno.
Assim, a escola pode transformar-se no espaço em que o aluno terá condições de analisar
a natureza em um contexto entrelaçado de
práticas sociais, parte componente de uma
realidade mais complexa e multifacetada.
O mais desafiador é evitar cair na simplificação de que a educação ambiental poderá
superar uma relação pouco harmoniosa entre
os indivíduos e o meio ambiente mediante
práticas localizadas e pontuais, muitas vezes
distantes da realidade social de cada aluno.
Devemos sempre enfatizar a historicidade da concepção de natureza o que possibilita a construção de uma visão mais
abrangente (geralmente complexa, como
é o caso das questões ambientais) e que
abra possibilidades para uma ação em busca de alternativas e soluções. (DIAS, 2004),
E como se relaciona educação ambiental
com a cidadania? Cidadania tem a ver com a
identidade e o pertencimento a uma coletividade. A educação ambiental como formação
e exercício de cidadania refere-se a uma nova
forma de encarar a relação do homem com
a natureza, baseada numa nova ética, que
pressupõe outros valores morais e uma forma diferente de ver o mundo e os homens.
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A educação ambiental deve ser vista como
um processo de permanente aprendizagem
que valoriza as diversas formas de conhecimento e forma cidadãos com consciência local e planetária (HERKENHOF, 2009).
No caso das grandes metrópoles existe a
necessidade de enfrentar os problemas da
poluição do ar, e o poder público deve assumir um papel indutor do processo. A redução do uso do automóvel estimula a responsabilidade social na preservação do meio
ambiente, chama a atenção das pessoas e as
informa sobre os perigos gerados pela poluição do ar. Mas isso implica a necessidade de romper com o estereótipo de que as
responsabilidades urbanas dependem em
tudo da ação governamental, e os habitantes mantêm-se passivos e aceitam a tutela.
O grande salto de qualidade tem sido feito pelas ONGs e organizações comunitárias,
que tem desenvolvido ações não formais
centradas principalmente na população infantil e juvenil. A lista de ações é interminável e essas referências são indicativas de
práticas inovadoras preocupadas em incrementar a responsabilidade das pessoas em
todas as faixas etárias e grupos sociais quanto à importância de formar cidadãos cada vez
mais comprometidos com a defesa da vida.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ser ético é saber estar com o outro, mobilizar com o outro, buscar, trabalhar mudanças e reformas para que possamos ter um mundo habitável para todos e não só para um
grupo. Na verdade, indivíduos lutarão pela vida, independente de sistemas ideológicos e/
ou políticos, quando conscientes de uns valores intrínsecos, pertencentes a todos de forma indiscriminada: somos emergências organizadas do Universo, devemos a ele nossa permanência limitada no tempo e a permanência mais duradoura da Humanidade.
Só o que de alguma maneira consegue perceber isto é que pode, independentemente de
Instituições educacionais, políticas, empresariais etc., arcar na solidão de suas individualidades com a responsabilidade de permitir outros seres humanos. E só a ética e a valorização do conhecimento é que podem forjar tais pessoas. Somente os que de alguma maneira chegaram a atingir esse nível de complexidade é que podem tentar, mesmo quando
indivíduos, melhorar o meio ambiente com significado, tal que os demais processos sejam
possíveis. A ética básica depende diretamente da capacidade de amar de alguns: embora isso ainda pareça demasiado frágil, é na verdade o que nos resta tentar efetivamente.
A ética concebida como o respeito ao meio ambiente não pode ser só um capricho individualista, mas, sim, um conjunto de regras e protocolos que geram atitudes em prol de toda a sociedade.
Hoje, a velocidade com que as coisas acontecem e o acesso democrático à informação, frutos da
globalização e do conhecimento, trouxeram mais liberdade e, com ela, maiores responsabilidades.
O direito do cidadão é inseparável da luta pelos seus direitos. O cidadão é o indivíduo que luta pelo reconhecimento de seus direitos, para fazer valer esses direitos quando eles não são respeitados. É necessário ter consciência do direito de cada um
e de todos ao meio ambiente sadio. É preciso utilizar os instrumentos que a lei oferece ao cidadão e suas associações para fazer cumprir a lei e proteger o meio ambiente.
Por outro lado, a realidade moral varia historicamente e, com ela, variam os seus princípios
e as suas normas. A pretensão de formular princípios e normas universais, deixando de lado a
experiência moral histórica, afastaria da teoria precisamente a realidade que deveria explicar.
O sistema de normas e, com isso, o conteúdo da obrigação moral muda, historicamente, de
uma sociedade para outra e, inclusive, no seio de uma mesma comunidade. O permitido hoje foi
proibido ontem. O que atualmente se proíbe, talvez seja permitido no futuro. Contudo, seja qual
for à época ou a sociedade de que se trate o homem sempre admitirá uma obrigatoriedade moral.
Sempre existiu um sistema de normas que define os limites do obrigatório e do não obrigatório.
A relação entre ética, cidadania e meio ambiente deve ser entendida como a prática pedagógica para assegurar a conquista e o exercício de direitos que garantam uma natureza recriada pelas atividades humanas assegurando condições de sobrevivência.
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TECNOLOGIAS APLICADAS À GESTÃO ESCOLAR
RESUMO: Atualmente o mundo está marcado por diversas transformações, e uma delas

é em relação aos meios tecnológicos virtuais e científicos, e nessa linha, no processo de ensino-aprendizagem também ocorre essas transformações tecnológicas. O uso das tecnologias digitais no processo educativo deve ser entendido como uma nova maneira de construção do conhecimento, causando novos formatos de interação, socialização e aprendizagem.
Estes instrumentos aumentam o intercâmbio educacional e cultural, quebram paradigmas e
promovem a autonomia dos alunos na medida em que respeitam o ritmo de cada aluno.
Por esse motivo, a maneira coletiva e democrática da educação é reivindicada em seu todo,
fazendo com que a gestão escolar se envolva num ambiente de participações, estimulantes do conhecimento e concomitantes aos processos de produção e significação culturais.

PALAVRAS CHAVE: Tecnologias; Gestão Escolar; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho visa entender a atuação dos gestores escolares frente ao crescente
uso das novas tecnologias no meio escolar. Neste contexto, procuramos encontrar as contribuições que as tecnologias trazem ao processo de democratização escolar. Também visa
refletir sobre à medida que essas nova tecnologias são capazes de subsidiar o processo de
gestão escolar na perspectiva de aprendizagens coletivas e de dinâmicas organizacionais.

Com essa linha de raciocínio, temos a intenção de realizar algumas linhas sobre a forma de utilizar os instrumentos tecnológicos para a promoção de vivências culturais mais ricas e inclusivas da melhor maneira possível, num processo democrático que considera igualmente a dimensão social e política da educação.

Podemos destacar que as novas tecnologias podem propagar esse processo de gestão
democrática na medida em que proporcionam maior interação entre a comunidade escolar. Além disso, promovem novos espaços para circulação de conhecimentos, explorando
diversas ações coletivas. Isso acaba deixando o ambiente motivado, com trocas dialógicas, em que essas novas tecnologias passam a ser ferramentas de intervenção no processo maturação do conhecimento e de outras relações que norteiam o ambiente escolar.
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TRANSFORMAÇÕES
TECNOLÓGICAS LIGADAS À
APRENDIZAGEM
Considerando mudanças e inovações que
estão ocorrendo em relação aos meios tecnológicos, podemos verificar que essas alterações criam novas alternativas no ambiente escolar, uma vez gerada novas formas de
aprender e interagir com o mundo. Segundo
Belloni (2001), as características principais
das novas tecnologias são a simulação, a virtualidade, a acessibilidade, a superabundância e a extrema diversidade de informações.
Essas, por sua vez, demandam concepções
metodológicas diferenciadas, provocando a
urgência de mudanças radicais na didática e
no ensino, possibilitando a criação de novas
formas de mediatização. Formas que contemplem uma educação mais dinâmica e democrática, que favoreça o acesso e o diálogo.
		
Nessa perspectiva Prata afirma que: É necessário possibilitar a comunidade escolar vivenciar
esse processo de inclusão digital, por intermédio de situações potencialmente pedagógicas
e catalisadoras, que garantam a apropriação e
a sustentabilidade dessas tecnologias, e principalmente, que permitam a autonomia da escola na gestão desse processo (PRATA, 2002).
		
A entrada das novas tecnologias na escola
vem acontecendo com toda intensidade possível, por elas estarem ligadas com a realidade
dos alunos, e com as necessidades que a sociedade impõem. Desta maneira, a gestão vai
além de gerir a escola. Seu papel deve abordar
as novas tecnologias favorecendo o processo
de ensino aprendizagem, não focando apenas o ensinar, mas também no aprender dos
alunos. A gestão favorecer a democratização
das novas tecnologias a comunidade escolar, “tornar utilizáveis os recursos tecnológicos” (ALMEIDA, 2009), assim, usufruir destes

recursos, possibilitando utilizar ferramentas
de forma significativa, através de articulações
que possibilitem a comunicação e a interação.
Nesta inserção das novas tecnologias, escola permite novos paradigmas de educação,
intensificando a comunicação compartilhada e
a troca de conhecimentos em diferentes espaços. Isso altera o processo de ensino e aprendizagem, gestão participativa e democrática, e
nos setores externos e internos da comunidade escolar. Sob esse viés Lück nos coloca que:
Essa mudança de paradigma é marcada por
uma forte tendência a adoção de práticas interativas, participativas e democráticas, caracterizadas por movimentos dinâmicos e globais
pelos quais dirigentes, funcionários e clientes
ou usuários estabelecem alianças, redes e parcerias [...] (LÜCK, 2006). As parcerias formadas
envolvem a comunidade escolar, proporcionando novas formas de socialização, aprendizagem, administração, articulando e favorecendo
o acesso e dinamizando o processo de ensino.
O maior desafio dos profissionais docentes
é alinhar as tecnologias e suas metodologias
nas aulas, o que favorece um ensino de qualidade e abordando a realidade da sociedade,
promovendo aos alunos o acesso a informações que possibilita desta forma a construção do conhecimento. As ferramentas tecnológicas existentes oferecem uma gama de
oportunidades de utilização no processo de
ensino, inclusive para os próprios docentes e
gestores, o acesso assíncrono a informação e
a comunicação que colaboram na construção
do conhecimento e na oportunidade de uma
formação contínua. Outro aspecto das novas
tecnologias é que ela ocorre de forma colaborativa o que promove um ensino de qualidade e que ocorre de forma democrática.
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A gestão democrática é definida na forma
de lei para favorecer o trabalho em equipe,
acesso da comunidade no ambiente escolar,
favorecendo o diálogo e a participação de todos. A gestão escolar atua na articulação dos
docentes, dos alunos e da comunidade para
que participem e atuem de maneira efetiva, democratizando o acesso as tecnologias.
Dentro desta perspectiva temos as tecnologias como uma nova ferramenta de acesso a
informação, que se torna uma possibilidade de
transmissão e de comunicação, favorecendo o
diálogo entre a comunidade escolar também.
			
Outro ponto abordado na Lei de Diretrizes
e Bases da Educação é a autonomia dos gestores, de modo que a comunidade escolar é
representada com aspectos que a caracterizam como sociais, culturais e pedagógicos.
A gestão escolar deve abordar as estratégias
de incentivar e organizar a busca por novas
aprendizagens dos docentes e dos alunos.
Assim, o acesso as informações e a interação proporcionada pelas novas tecnologias
variam esse processo de ensino. A gestão
democrática possibilita pelo gestor ações
que favoreçam o acesso as novas tecnologias como forma de fortalecer o processo
de ensino aprendizagem dos alunos. A atuação da gestão deve ser articulada em todas
as esferas pedagógicas, administrativas, financeiras, sempre estimulando a formação
continuada, bem como deve levar em consideração a especificidade de cada escola e
a sua constituição histórica, cultural, social.
A organização traduz um aspecto importante da competência democrática, por coerência participativa, bem como por estratégias de
mobilização e influência. Não se interessar por
formas de participação organizada significa já
uma visão ingênua do processo social, porque,
por mais crítica que seja a cidadania individual, não quer dizer que tenha relevância social,
como estratégia de transformação (DEMO,
266

1988). O autor explica a importância da coletividade na gestão democrática, da atuação
dos gestores escolares sob novas demandas,
que possibilitem a participação de toda comunidade escolar de forma a compreender
o processo de ensino, possibilitando atuação
em equipe. As ações da gestão democrática
estão baseadas em princípios de acesso e
transparência de todas as ações, colaboração
e diálogo, na busca por objetivos comuns.
		
A formação de equipe de trabalho focada,
onde o gestor não apenas articule a formação de professores, mas passe a perceber as
contribuições da formação para o ensino, novas perspectivas inserem-se a importância da
utilização das novas tecnologias como ferramentas que ajudam um ensino melhor, que
estimule o senso crítico e a criatividade dos
alunos. A entrada de mudanças no ambiente
escolar, que são exigidas por essa via tecnológica e que a gestão escolar articula situações
para sua utilização, são necessidades que dinamizam o processo de ensino e favorecem a
construção do conhecimento. Com isso “ ...o
envolvimento dos gestores escolares na articulação dos diferentes segmentos da comunidade escolar, na liderança do processo de
inserção das novas tecnologias na escola em
seus âmbitos administrativo e pedagógico e,
ainda, na criação de condições para a formação
continuada e em serviço dos seus profissionais, podem contribuir significativamente para
os processos de transformação da escola em
um espaço articulador e produtor de conhecimentos compartilhados (ALMEIDA, 2004).
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A atuação da gestão de forma eficaz em todos os processos da comunidade escolar envolve processos colaborativos em que a comunidade participa. Esta participação da gestão
em todos os segmentos e não apenas nos
burocráticos e administrativos, dinamizam o
processo de ensino e colaboram por alinhar as
tecnologias, as metodologias em sala de aula,
democratizando o acesso a informação. As
novas formas de ensino e de aprendizagem,
aliadas as novas tecnologias favorecem a importância de uma formação específica na área,
que possibilita qualificar ações, favorecendo
interação e criatividade dos alunos, tornando
as novas tecnologias instrumentos que favorecem o processo de ensino e aprendizagem.

participação da comunidade escolar na busca
por objetivos comuns, ou seja, o ensino significativo, que favoreça o processo de aprendizagem do educando e não apenas o ensino,
que enfrentam-se as mudanças no âmbito
escolar. Assim, a importância da utilização
das novas tecnologias vai além das oportunidades, é indispensável o seu conhecimento e
utilização no processo de ensino aprendizagem, pois favorece a interdisciplinaridade e a
informação transforma-se em conhecimento.

A NOVIDADE DAS TECNOLOGIAS
DIGITAIS COMO DESAFIO PARA A
GESTÃO EDUCACIONAL
Na relação Internet e educação, precisamos nos com o tempo (KUIN, 2012), dos
espaços, lugares e atividades, haja vista que
a virtualidade vazar os muros da escola, levada pelo aluno, que continua seu aprendizado, mesmo fora da sala de aula, e por isso
sobressai o papel do gestor não como controle, mas orientação educacional. Nesse
sentido de contribuições diversificadas, porque são diversificados os papéis em questão, que temos que construir o desafio de
lidar com as novas tecnologias digitais de
comunicação e informação, vivenciadas, na
ação pedagógica, como didáticas, marcas do
nosso tempo e da cultura do nosso aluno.

As novas tecnologias a partir da qualificação dos profissionais da área, que desfrutam
as potencialidades e a utilização destas nos
processos educativos, favorecendo uma educação continuada e de qualidade. Na prática
isso ocorre na educação a distância. Kalinke
diz que: Os avanços tecnológicos estão sendo utilizados praticamente por todos os ramos do conhecimento. As descobertas são
extremamente rápidas e estão à nossa disposição com uma velocidade nunca antes
imaginada. A internet, os canais de televisão
à cabo e aberta, os recursos de multimídia
estão presentes e disponíveis na sociedade. Em contrapartida, a realidade mundial
Escreve Moran (2007), atribuindo ao uso
faz com que nossos alunos estejam cada vez
mais informados, atualizados, e participantes das tecnologias o papel de trazer melhoria
deste mundo globalizado (KALINKE, 1999). na relação ensino-aprendizagem, entretanto,
mostrando no dia a dia, a necessária gestão
A tecnologia está tornando-se parte da vida das tecnologias, na práxis educacional: As
do ser humano. Uma das vantagens da tec- tecnologias começaram a ser utilizadas para
nologia está no acesso à informação e a co- melhorar o desempenho do que já existia:
municação. Este acesso estimula a busca por melhorar a gestão administrativa; automatinovas formas de aprendizagem, dinamizando zar rotinas de matrícula, boletos, notas, folha
o processo de ensino. Como a gestão escolar de pagamento, receitas. Depois, passaram
vai acompanhar estas mudanças é o grande a ajudar o professor a ‘dar aula’, na organidesafio da atualidade. É através das ações dos zação de textos (conteúdo), nos programas
gestores escolares, que lideram e articulam a de apresentação, na ilustração de aulas (ví267
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deos, softwares de conteúdos específicos), mam aos recursos pedagógicos em voga, mas
na avaliação (planilhas, bancos de dados), acrescentando uma referência de expansivina pesquisa (bases de dados e Internet). dade que a Internet oportuniza, tal como sua
mobilidade. Usaremos a expressão “gestão
No mesmo momento, os alunos encontra- educacional” como um princípio pedagógico
ram nas tecnologias ferramentas de apoio a da ação educadora, a partir dessa novidade.
aprendizagem: programas de texto, de mul- Toda gestão traz implícita em seu conjunto de
timídia, de navegação em bases de dados e interações, um despender de esforços e atenInternet, de comunicação, até chegar aos ções, no intuito de alcançar a melhor qualidaambientes virtuais de aprendizagem. (p. 91). de, e assim proporcionar a eficácia da ação.
A essa descrição do uso tecnológico como re		
curso a ser gerenciado, incluímos uma contiNesse contexto, a palavra “gestão” se comnuação do texto, citando que: [...] em seguida para a um princípio de ação que engloba tosurgiram os envolvimentos dos pais, que pre- dos os sujeitos envolvidos na vida escolar,
ocupados com o tempo de utilização e tipo de pois o gestor administrador, como diretor e
acesso à Internet, demonstram uma necessi- mantenedor; o gestor educador, como profesdade de envolvimento maior para num acom- sor; o gestor educando, como estudante, que
panhamento se certificar de que fatos, utiliza- participa e contribui com o próprio aprendições e situações inconvenientes não poderão zado, inclusive em função de sua “intimidase mesclar com o acesso escolar, afinal há pe- de” com o “mundo digital”, tanto de forma
rigos que as novas tecnologias, em alguns as- individual como coletiva; e o gestor família,
pectos, e que afetam o processo educacional que são os pais ou responsáveis que precisam
familiar, que deve se fazer parceira da escola, aprender, ou se reciclar, para ajudar os filhos
considerando também que ao mesmo tempo a administrarem o tempo e o uso das tecnoem que as novas tecnologias podem acres- logias digitais. Na prática, a gestão significa
centar ao ensino-aprendizagem, podem por assumir uma posição relacionada a algo ou
conta de um mau uso em casa, fazer os filhos alguém e assim refere-se a um imperativo da
de aprenderem lições de ética e ensinamen- inteligência sobre a intuição, que emerge de
tos para humanização da sociedade, que tam- nossas relações com o mundo objetivo e conbém na escola lhes foram transmitidos. (Ibid.). creto que nossa vida apresenta diariamente.
		
		
Não se trata de controlar o uso, mas sim de
Assim, a ação educadora significa entenuso cultural, em alinhamento com as realida- dimento, envolvimento, convicção e adesão
des e implicações existenciais, todas desses concreta a uma filosofia educacional e didátimeios de nosso tempo. Temos que trazer o ca que gerem a percepção pedagógica envolfoco do pensamento sobre o uso das no- vida no contexto e realidade do tempo em que
vas tecnologias digitais da informação e co- ação educadora acontece. Contudo, aqui ratimunicação com sua realidade de uso, como ficamos uma substantivação ao termo “gesforma de influenciar no desenvolvimento do tor”, a fim de reconhecê-lo como um princípio
currículo educacional, portanto, construin- de ação que envolve todos os sujeitos numa
do perspectiva de efetivar uma contribui- dinâmica. Na ação de ensinar, projetamos um
ção à educação, em decorrência de um web lugar especial para a gestão, que não se dicurrículo (ALMEIDA; SILVA, 2011), ou seja, reciona meramente para o foco quantitativo,
pela utilização das tecnologias digitais como em termos de produtividade, mas prioriza
novas alternativas educacionais, que se so- uma relação desenvolvida a partir de contatos
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entre as pessoas do administrador, educador,
educando e da família, da contextualização
local, das condições sociais e políticas etc.,
de modo a obter melhores resultados para o
aprendizado. Eis um dos sinais característicos
de um bom gestor para a educação: gestar um
lugar, os meios e as condições, como marcas
de empenho e amor por sua ação, resistindo
ao vício produtivo, em escala, do saber, que
nada mais faz do que mercantilizar a educação.
Ademais, ampliamos nossa escrita para
apreender os papéis e as funções da gestão
educacional diante das novas tecnologias digitais da informação e comunicação dentro
da escola, capazes de influenciar uma transformação curricular que associe lápis, papel,
computador, Internet e conteúdos digitais
como direção que oriente um novo caminho
para a educação, o de um web currículo, que
realiza sua vocação profunda à medida que
acontece o acesso amplo nas escolas. Isso
pode ser marca da ação educadora, como
função social de partilhar experiências, conduzir experimentos e desenvolver aprendizagens como expressão de intercâmbio cultural.
A educação acontece desde há muito tempo, ao longo da história da humanidade, com
formas e critérios diferenciados, de acordo
com o tempo, lugar e a cultura, que se expressam como referenciais de uma realidade local.
Ao longo da história da educação, observamos
diversificadas formas de ação de um gestor,
que, ao seu tempo e modo, acreditava tomar
decisões e efetivar uma aula dando o melhor
de sua convicção, como fruto do seu saber. O
antropólogo Geertz (1997), em sua obra Saber Local, acentua a riqueza e expressividade
das culturas locais, que se revelam como comunicadoras de sabedoria, e evoluíram como
constituintes de um patrimônio local. Para
ele, o novo é fonte para o conhecimento, e
escrevendo sobre a gênese das ações subsequentes, que resultam num agir humano que

dá sentido e perspectiva profissional para as
intervenções, afirma: “Vemos a explosão dos
fatos à nossa volta, diariamente. A princípio
existem os procedimentos que levam à descoberta, que por sua vez produzem [...]”. (p.
254). Se o antropólogo escreve acerca dessa
novidade, que é o saber local, também sinaliza
para a novidade como para nossa escrita, se
direciona para a novidade digital como saber,
ao lugar educação, como fronteira que se expande na escola e para além dos seus muros.
A gestão precisa fomentar sobre a dimensão social do conhecimento como um fato sócio-antropológico, inerente à vida cultural da
sociedade e do seu tempo. Orientar seus procedimentos como um todo e, desta forma, vai
sempre dialogar com o tempo e lugar. Assim,
hoje, outras expressões da vida social armam
das tecnologias para organizar o cotidiano.
Em uma perspectiva de análise antropologia física da sala de aula, o gestor administrador deve se preocupar com a questão
do layout do interior das mesmas, considerando que a inclusão de equipamentos eletrônicos gera maior aquecimento, por isso
a questão da ventilação se faz necessária
tanto para as pessoas que estão na sala de
aula como para os equipamentos, que superaquece com muita facilidade, gerando danos
tecnológicos e problemas de conexão. Deve
também se preocupar com a questão de luminosidade, que abrange desde iluminação
artificial adequada até cor de paredes e pisos.
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Ao contrário do que se pensa não basta introduzir equipamentos e tecnologias para os
educadores utilizarem, sem que eles sejam
remunerados pelo que exceder ao seu tempo de contrato de serviço (nesse sentido a
legislação trabalhista ainda não possui jurisprudência firmada acerca do que é remuneração recebida por hora-atividade e atividade
tecnológica). Porém, o gestor administrador
deve sempre zelar para que excessos não
sejam introduzidos como caracterizações de
obrigações trabalhistas. Até mesmo não deve
permitir que se fique enviando e-mails relacionados ao trabalho, fora do horário do contrato de trabalho, ou pior ainda nos momentos de descanso e vida familiar do educador.

A propósito, eles já foram introduzidos na
prática e no uso do universo digital, inclusive com seus videogames, que serviram como
influente introdução nesse tipo de relação
de uso. Por outro lado, nosso tempo ainda
não tem um professorado totalmente preparado para educar, nesse universo de nossos
jovens, naquilo que tange ao manuseio automático dos computadores, muito embora
esteja preparado para facilitar as interações
humanas com o saber que os computadores ajudam a desenvolver. O professorado,
na maioria, apresenta essa condição porque
não fez parte do currículo da sua formação o relacionamento com o uso de tecnologias digitais, mas apenas do giz e papel.

Assim também deveríamos pensar numa
democratização da cultura. E a qual cultura nos referimos? À cultura digital, marca de
nosso tempo histórico e desafio para a ação
gestora, desde a direção até a sala de aula,
a começar pelo acesso. Também podemos
aproveitar a referência às bases populares
como norteadora de nossa ação educadora, aproximando de nossa missão de educar
uma imensa quantidade de crianças e adolescentes que nasceram com uma cultura
digital. Para eles deve se orientar a gestão
educacional, inclusive nossa própria transformação enquanto educadores. Nosso tempo apresenta características que ressaltam
caminhos pelos quais devemos andar no
sentido de nos integrar na dinâmica da vida.

A prática gerou um déficit pedagógico,
medo, insegurança e resistência ao manuseio
dos computadores, porém, preservou outros
aspectos pedagógicos imprescindíveis para
educar com o uso de novas tecnologias digitais de informação e comunicação. Aqui se
pode introduzir uma atualização necessária
ao gestor administrador, que compreende
promover momentos de formação e treinamento para os seus educadores, como forma
de melhor prepará-los para a relação didática
com a máquina e facilitar a penetração na cultura digital dos educandos. Trata-se de questão determinante, fundamental e continuada,
não apenas fator paliativo. Ao escrever sobre
a formação contextualizada, a professora Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida (2004)
apresenta um especial perfil para o educador:
A postura de aprender a aprender no sentido
de desenvolver a autonomia na construção
ou reelaboração de um novo conhecimento
e sua respectiva aplicação pedagógica, impulsiona um aprendizado contínuo e vitalício,
bem como a busca de compreender as maneiras de interagir com as novas tecnologias,
cuja associação às tecnologias já existentes modifica a forma de pensar, agir, aprender, ser, viver, sonhar e se relacionar. (p. 90).
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Essa constatação não deve se reduzir apenas ao conhecimento das causas, mas incomodar pelas consequências que impõem ao
agir pedagógico de nossa educação atual,
que não pode ser eficiente se não proporcionar a comunicação entre educador que está
“analógico” e o educando que é “digital”, que
se encontram na escola para que lá aconteça a aprendizagem, a partir da realidade cultural do tempo. Temos, na ação educadora,
um encontro de culturas no tempo concreto.

Para eles, é uma questão de gestão, ou seja,
como saltar de um uso recreativo e instantâneo de relacionamentos sociais pelas navegações em redes sociais para tornar essa navegação on-line como caminho e recurso de
buscas por conteúdos que se somem ao contexto da aula. Inclusive, podemos aqui lançar
uma crítica à direção, ao professorado e à família que não cooperam para aproximar, o uso
de tal cultura, desse tempo dos estudantes;
abrir as portas das salas de aula e entrar; ou
permitir que saia dessa mesma sala acompaE, para tal, cada educador precisa assu- nhando o estudante, e prolongando seu temmir a contextualização de ser um educador po cronológico e espacial de aprendizagem.
gestor, isto é, desenvolver sua ação pedagógica como caminho de acesso, de “conePode-se ver, assim, quanto o aluno carrega
xão” com o educando: eis a excelência da consigo uma tecnologia como instrumento
gestão, gestar vitalidade a partir da edu- para ajudar a aprender, tal como desenvolcação como caminho de transformação da ve sua forma de ser o gestor de sua educavida, a partir de conteúdos, métodos, tec- ção, com o auxílio da sua tecnologia digital.
nologias, envolvimento e transformação. Temos, então, o aluno gestor, que assiste à
aula de um educador que tem que ser gestor,
A figura de gestor educando, que imer- que se relaciona institucionalmente também
so na cultura de seu tempo, tem condições com um gestor que tem que ser educador.
de relacionar-se com os computadores de Existe, portanto uma rede de inter-relaciomodo muito mais automático do que tantos namentos que deve ser construída em meio
dos seus professores, em função de crescer a uma relação de complementaridade, e
com a cultura do uso das máquinas, sejam que demonstra transformações culturais.
elas jogos eletrônicos, computadores, máquinas fotográficas digitais, etc. Assim, esse
aluno traz consigo, não como material pedagógico oficial da sala de aula, mas sob a
condição para-oficial, tais recursos, sabendo
muito bem que podem ajudá-lo a aprender.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Procuramos refletir e compreender que a inserção das novas tecnologias na escola implicam desafios e decisões de utilizar elas de forma colaborativa e significativa. Os docentes devem utilizar das novas tecnologias no dia a dia de seu trabalho,
sempre procurando alternativas pedagógicas que favoreçam processos dinâmicos, despertando o interesse dos alunos. Desta maneira e de acordo com os autores e as reflexões, a atuação da gestão escolar passa para novas perspectivas de atuação. Estamos na
era tecnológica, do acesso a informação, e isso implica mudanças no âmbito escolar geral.
A escola necessita de gestores e professores mais dinâmicos e participativos. As ações
da gestão viabilizam o acesso e participação da comunidade escolar. A gestão escolar deve
socializar e incentivar o uso das novas tecnologias como ajuda nas metodologias em sala
de aula e sua aprendizagem. As novas tecnologias não facilitam o processo para os docentes, pois elas se atualizam constantemente, e isso exige do docente uma melhor formação e
atualização, possibilitando a utilização dos recursos, e que acompanhe a realidade dos alunos. As novas tecnologias não serão mais indispensáveis no processo de aprendizagem, mas
são ferramentas que favorecem o processo, o processo e a base da aprendizagem. O uso
das tecnologias depende da formação continuada do docente que utiliza a nova tecnologia na sua metodologia. A gestão escolar não articula apenas a formação continuada da sua
equipe, mas também devem perceber a contribuição das tecnologias para a aprendizagem.
As novas tecnologias favorecem a construção, manutenção e eficácia do conhecimento, da aprendizagem, e estimulam a busca por novas aprendizagens, colaborando para a formação de alunos conscientes e críticos, transformando informação em conhecimento. A entrada das novas tecnologias na escola é um processo
lento que precisa de interesse e uma gestão aberta a nova realidade mundial, para que a
sua utilização seja de forma a promover ensino de qualidade, de forma democrática.
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A IMPORTÂNCIA DA PSICOMOTRICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O presente artigo tem como objetivo apresentar a importância da psicomotrici-

dade no contexto escolar na Educação Infantil. Tendo-se como objetivo especifica os seguintes
tópicos: Estudar conceito de psicomotricidade; Analisar a importância da psicomotricidade na
Educação Infantil; Estudar de que maneira a psicomotricidade pode propiciar um desenvolvimento completo ao aluno; Analisar quais os melhores procedimentos que o educador deve adotar
frente a este tema, para auxiliar o aluno em seu desenvolvimento motor, cognitivo e intelectual.

Palavras- chave: Movimento; Intelecto; Afeto; Psicomotricidade; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO
Nota-se que a psicomotricidade está aparecendo dentro do contexto escolar para servir como um suporte nas aprendizagens cognitivas. O movimento serve de recurso pedagógico para visar o desenvolvimento completo da criança em todos os campos do seu
conhecimento. Porém para tanto é necessário que o educador possua conhecimento específico referente ao assunto, para que assim possa estar preparado para quando ocorra o avanço de tais atividades, tendo todo o desenvolvimento teórico sobre o assunto,
ocorrendo assim o impedimento de limitar a criança em suas linguagens de movimentos.

O presente artigo justifica-se pelo fato de que o estudo da psicomotricidade ultrapassa os problemas motores, as ligações em relação à lateralidade, `estruturação espacial e à orientação temporal, além de detectar as dificuldades escolares das crianças. Fazendo também com que se tome
consciência das relações existentes entre o gesto e a afetividade, corroborando com o desenvolvimento geral da criança de educação Infantil, legitimando sua viabilidade de aplicação na escola.

Desta maneira, considerando o quanto é importante este tema dentro do contexto da Educação Infantil, este estudo reflete a intenção de contribuir com o tema, de forma a analisar noções básicas de psicomotricidade e sua importância. As hipóteses levantadas neste trabalho ressaltam a importância de auxiliar na construção da educação
motora da criança, que consequentemente trará benefícios em seus planos afetivo, cognitivo e social. Levando-se como hipótese também de que forma se podem buscar atividades
práticas para contribuir no desenvolvimento psicomotor, tornando-a mais ativa e motivada.
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A PSICOMOTRICIDADE
Nota-se que esse tema tem como objetivo
analisar os conceitos que definem a palavra
psicomotricidade, se faz importante, uma vez
que, para compreendermos com clareza o assunto, é necessário estar munidos de todas
as informações referentes ao tema. Cabe-se
relatar que a psicomotricidade é a ciência
que possui como objeto de estudo o homem
através do seu corpo em movimento e em
deslocamento, e em relação ao seu mundo
externo e interno. Acredita que devido a sua
natureza, ela está relacionada ao processo
de maturação, onde o corpo é a origem das
aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas,
baseando em três conhecimentos básicos:
o movimento, o intelecto e o afeto. Entende-se que psicomotricidade é um termo empregado para uma concepção de movimento
organizado e integrado, que está relacionada
às experiências vividas pelo sujeito da ação e
de sua individualidade, sua linguagem e sua
socialização. Para o desenvolvimento da prática da psicomotricidade, é necessário que
ocorra a orientação de um profissional da
saúde ou da educação, para que assim possa ser avaliado, acautelado e tratado o indivíduo na aquisição, no desenvolvimento e
nos transtornos da integração somato-psíquica e da heterogênese. Sendo assim pode
ser observado também que a psicomotricidade pode refletir um estado da vontade, que
corresponde à execução de movimentos,
que podem ser voluntários ou involuntários.

são aqueles adquiridos através dos reflexos
condicionados, que ocorrem devido à aprendizagem, e acabam por formar os hábitos do
indivíduo, que se bem desenvolvidos, permite
atitudes positivas poupando tempo e esforço,
porém se for exagerado, eliminam a criatividade. Os hábitos podem ser passivos (adaptação,
biológica ao seu ecossistema) ou ativos (comer, andar, tocar instrumentos, entre outros).
Para que seja compreendido com mais clareza o assunto, dividiu-se os atos volitivos,
citado por Coste (1981) em 4 etapas, tornando assim mais fácil a assimilação do assunto:
1. Intenção ou propósito: inclinações e tendência que fazem com que surja interesse em determinado assunto;
2. Deliberação: onde ponderamos os motivos (razões intelectuais) e os móveis (atração ou repulsão, vindas do plano afetivo);
3. Decisão: demarca o começo da ação,
inibindo os móveis e motivos vencidos;
4. Execução: há os movimentos físicos.
Todo e qualquer indivíduo possui perfil psicomotor, e este são baseado na leitura do macro e micro movimento do
corpo, sempre procurando traçar as conexões existentes entre os aspectos sensoriais, motores, afetivos, emocionais, cognitivos e de desenvolvimento da pessoa.

A psicomotricidade é concebida como uma
ciência que contém conceitos teóricos e aplicações práticas de várias ciências, que conOs movimentos inatos são aqueles que nas- vergem seus interesses no estudo do mocem com o indivíduo e representa-se pelos vimento com o objetivo de dar qualidade
reflexos, isto é, resposta caracterizada pela de vida ao ser humano. (LE, BOLCH 1983).
invariabilidade qualitativa de sua produção e
Segundo o autor LE, BOLCH 1983, a psicoexecução. Referindo-se principalmente as necessidades orgânicas, definida pelos instintos motricidade é então uma técnica que se dirige,
e pela autoconservação do indivíduo. No ho- pelo exercício do corpo e do movimento, conmem ela é misturada com o afeto produzindo siderando o ser em sua totalidade. (Os exercítendências ou inclinações. Já os automatismos cios psicomotores não são um fim em si mesmo,
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mas um meio para atingir a integração do sujeito num meio físico e social LE, BOLCH 1983).
A educação psicomotora deve seguir a mesma direção do desenvolvimento, tais como ensina (LE, BOLCH 1983).
1. Do global para o específico;
2. Do concreto para o abstrato;
Segundo Oliveira (1992) as condutas psicomotoras podem ser divididas em três grupos:
1. Condutas motoras de base:
a)
Equilíbrio geral;
b) Coordenação dinâmica geral (andar,
correr, saltar etc);
2. Coordenação viso-manual Condutas
perceptivo-motoras.
a) Sensibilidade
b) Organização do espaço
c) Organização do tempo
3. Condutas neuro-motoras.
a) Organização tônica – referente à capacidade de inibição voluntária e relaxamento
b) Esquema do desenvolvimento infantil.
Assim enfatiza-se ainda que os aspectos
psicomotores estejam relacionados a condutas tais como a criança se vê, que é o esquema corporal, como a criança vê o mundo, que
é a consciência de se corpo frente ao meio
ambiente, como a criança pensa, que é o desenvolvimento da inteligência, como a criança executa, que é a Coordenação Motora. E o
que é a reprodução dos movimentos, e como
atua a representação mental dos movimentos.

Histórico da psicomotricidade
Ao procurar encontrar as primeiras tentativas do estudo da psicomotricidade no Brasil,
observa-se que ela iniciou-se por meio da escola Francesa, originada por Dupré e Charcot,
por meio de estudos originados das vias instinto-emocional, ao estudarem crianças com
dificuldades escolares. Estes novos estudos
estavam sempre pautados na influência da es278

cola Francesa de Psiquiatria Infantil e da Psicologia na época da 1ª guerra em todo mundo.
O Brasil foi também invadido, tempos depois,
pela influência da Pedagogia e da Psicóloga.
Os franceses se conscientizaram sobre a
importância do gesto e pesquisavam profundamente os temas corporais. André Thomas
e Saint-Anné Dargassie, iniciavam suas pesquisas sobre tônus axial. A maturação, os
reflexos tônicos arcaicos do nascimento dos
primeiros anos de vida, produziram as primeiras palavras-chaves da Psicomotricidade. Já
no Brasil, percebemos as premissas da psicomotricidade com Antônio Branco Lefévre,
que buscou junto ás obras de Ajuriaguerra e
Ozeretski, influenciado brasileiro: Dra Giselle
Soubiran ou “Madame Souiran” como carinhosamente os brasileiros gostam de chamá-la.
A história tomou seu rumo, e o Brasil não a
fugiu. Aberto a aprender sempre, hoje é um
mercado em total ascensão, colocando alguns
dos autores internacionais, com obras em recorde de tiragem, Dr. Vitor da Fonseca tem
suas obras sempre esgotadas, Dra. Costallat,
Dr Jean Le Bouch, Dr. Ajuriaguerra agora povoam as prateleiras das grandes livrarias, sem
cerimônias e em bom português. Neste momento da história a palavra Psicomotricidade,
já consta em bons dicionários do Brasil. Ela
não é mais estranha. As escolas buscam os
psicomotricidade como recursos de tecnologia para a educação. Hospitais e consultórios
oferecem a Psicomotricidade em seus serviços e setores de reeducação e reabilitação.
Hoje se observa faculdades com formação universitária, mais de 10 (dez) cursos
de Pós-graduação em universidade pública e particular e cursos de Stricto-Sensu
formando mestres em Psicomotricidade.
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Devido à sua abrangência, a Psicomotricidade se utiliza de ciências, tais como a Psicologia, a Biologia, a Psicanálise, a Sociologia etc.,
para melhor servir ao estudo do conhecimento
sobre o movimento e desenvolvimento psicomotor do ser humano. Sua prática se dirige a
alguns campos de atuação, dentre os quais podemos destacar: Educação Psicomotora, Reeducação Psicomotora e Terapia Psicomotora.
Educação Psicomotora: apresenta-se sob um
aspecto pedagógico e sua prática se estende,
sobretudo nas instituições educativas onde,
através da utilização do movimento humano,
procura desenvolver o indivíduo como um todo.

a evolução dos estudos relacionada a Psicomotricidade contribui para uma nova abordagem do corpo humano em todos os aspectos.
Partindo do pressuposto de que a Psicomotricidade tem como objetivo atingir a totalidade do indivíduo, sua função em relação
ao corpo que se apresenta num processo
normal de desenvolvimento ou possui algum déficit no plano da percepção, da motricidade ou da relação com o outro deve
ser a de contribuir para que a criança conheça melhor o seu corpo através da consciência de seus segmentos corporais (em estado
de repouso e em movimento) e saiba dispor
de forma harmoniosa deste mesmo corpo.

Reeducação
Psicomotora:
insere-se
O PSICOMOTRICISTA
numa estratégia de ajuda onde, através
de jogos e exercícios psicomotores, proSegundo LÊ BOLCH (1983), o profissional
cura corrigir as alterações existentes no
desenvolvimento psicomotor, tais como: em psicomotricidade pode atuar como parte
dispraxia, distúrbio da postura, equilí- coadjuvante pedagógica ou como terapeuta
brio, coordenação, debilidade motora etc. da reeducação psicomotora. Pode realizar seu
trabalho dentro do âmbito escolar ou em conUm de seus maiores objetivos é permi- sultório terapêutico. Como coadjuvante petir à criança ou ao adulto expressar, através dagógico sua atuação será constante durante
do corpo, uma forma harmoniosa e eco- o período de aula, podendo-se trabalhar em
nômica de movimentos, ações, “utilizan- grupos médios ou de no máximo 25 crianças.
do a motricidade individual como um insA Psicomotricidade atua preventivamente
trumento de trabalho e a expansão pessoal
como objetivo final” (GUILLARME, 1983). quando trabalhada desde o berçário com estímulos pertinentes a fase maturacional dos
Terapia Psicomotora “Refere-se particu- bebês. Como terapia atuará após os seis anos
larmente a todos os casos-problemas nos quando a criança demonstra alguma dificuldaquais a dimensão afetiva ou relacional pare- de para se alfabetizar ou de comportamento
ce dominante na instalação inicial do trans- no ambiente escolar dificuldade em seu acestorno” (LE BOLCH, 1982). Utilizada de uma so ao mundo. Costallat (2003) ensina que “A
forma geral, engloba também a educação e Psicomotricidade como ciência da Educação
reeducação. Na terapia psicomotora, a crian- realiza o enfoque integral do desenvolvimento
ça revive situações passadas, exprime emo- em seus três aspectos: físico-psíquico e inteções, coloca todo o seu contexto relacional lectual por meio de uma educação que procura
e afetivo através dos jogos regressivos no estimular o casamento harmônico das três árecorpo com o terapeuta, por meio de ativi- as nas distintas etapas do desenvolvimento”.
dades lúdicas diversas e jogos simbólicos
(BARRETO, 1982). Podendo considerar que
279
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O DESENVOLVIMENTO
PSICOMOTOR
O período psicomotor compreende uma
fase do desenvolvimento da criança entre as
idades de 6 (seis) a 10 (dez) anos (idade mental e psicomotora). Antes deste período, ocorrem o período, motor (0 a 3 anos) e o sensório-motor (3 a 5) quando a criança descobre
e experimenta seu próprio corpo, o espaço, o
tempo, o que lhe possibilita um conhecimento concreto, sensorial, a respeito destas realidades (COELHO, 2005). Segundo o autor,
inicialmente a conduta da criança é predominantemente reflexa isto é, movimentação
ativa, descoordenada, indiferenciada, como
por exemplo, ao causar uma instabilidade na
criança, esta abre os braços erguendo-os para
cima; a qualquer barulho forte, ou luz intensa o corpo todo se contrai (COELHO, 2005).
A dependência do adulto nesta fase é total e o que a criança descobre é sempre por
acaso, a necessidade de sacudir, por exemplo,
nasceu do próprio ato, sendo que ao repetir
um ato a criança pretende consertar e reproduzir o resultado interessante descoberto por acaso (4 a 8 meses) (COELHO, 2005).
Aos oitos meses as habilidades da criança já
estão mais desenvolvidas e com isto ampliam-se os números de objetos que pode conhecer.
Ao completar um ano, fase de experimentação e busca de novidade, um efeito novo não
é apenas reproduzido, mas modificado para
se conhecer as flutuações do próprio resultado (COELHO, 2005). Aos dois anos a criança
já é capaz de antecipar e prever, desde que
aquela situação específica já tenha ocorrido.
À medida que seu desenvolvimento vai se
processando, a criança passa de uma não diferenciação entre eu/mundo para uma individualização, onde pode se localizar frente aos objetivos, ao outro, ao tempo (COELHO, 2005).
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É pela motricidade e visão que a criança
descobre o mundo dos objetos, é manipulando-os que o redescobre mais essa descoberta
só é frutífera quando ela for capaz de tomar
ou largar, quando tiver adquirido noção de
distância entre ela e o objeto que manipula,
quando o objeto não fizer parte de sua simples atividade corporal indiferenciada. Assim,
no começo, o objeto e ela se confundem, depois, o objeto é para ela, depois, além dela para
se tornar posteriormente um objeto em si.
Antes que o ato adquira perfeição, se desenvolve num campo espacial, primeiro livre e não
organizado, depois orientado e, enfim, representado. Ex: inicialmente a criança anda sem
uma trajetória traçada, o importante é explorar o espaço e exercitar a nova aquisição: andar. Somente alguns anos mais tarde a criança
terá condições de representar numa folha de
papel sua trajetória ou a trajetória de alguém.
Logo entre a execução de um ato complexo e
sua representação mental, há toda uma transição que vai do período de imitação (motor) ao período operatividade (psicomotor).
Segundo Germaine Rossel, o período psicomotor caracteriza-se pela aprendizagem do
controle mental da expressão motora (quer
dizer, dos movimentos) com o objetivo de estabelecer uma organização que possa atender
de forma consciente e constante, as necessidades dos deslocamentos do corpo (motor), do
olhar (noções de espaço) e da audição (tempo).
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A IMPORTÂNCIA DAS ATIVIDADES
PSICOMOTORAS
Ao observarmos as crianças, certificamo-nos de que elas possuem vontades, sentimentos e necessidades que assumem características próprias. À medida que o adulto lhe
dá condição e orientação para explorar tudo
àquilo que a cerca, deixando-a agir por seus
próprios interesses, irá progressivamente adquirindo experiências que servirão de suporte a um melhor conhecimento de seu corpo e
de suas possibilidades de movimentos. Toda
esta estimulação, além de possibilitar à criança uma adaptação motora, favorece também
o trabalho de um real desenvolvimento psicomotor. Este artigo justifica-se pelo acompanhamento de todas as possibilidades de
movimento do indivíduo, levando-se em conta suas experiências anteriores e sua personalidade em via de desenvolvimento. Para
melhor entendermos os mecanismos do desenvolvimento psicomotor, é preciso distinguir e analisar a evolução de seus aspectos
a fim de garantir uma integração entre a fundamentação teórica e a prática necessária.
Dada a importância da ação psicomotora sobre a organização da personalidade da
criança, é indispensável um trabalho educativo que venha promover um melhor desenvolvimento de suas potencialidades, levando-se
em conta os objetivos propostos e as atividades relativas à idade que melhor convier
com suas características. E, para tanto, torna-se necessário que os aspectos, tais como
esquema corporal, coordenação, percepção
espacial e percepção temporal, sejam efetivamente trabalhados. Segundo LE BOULCH (1985), o esquema corporal ou imagem
do corpo pode ser considerado como uma
intuição de conjunto ou um conhecimento
imediato que temos do nosso corpo em posição estática ou em movimento, nas relações
com o espaço e os objetos que nos circulam.

Isso significa que o desenvolvimento do
esquema corporal se dá a partir da experiência vivida pelo indivíduo – com base na
disponibilidade e conhecimento que tem de
seu próprio corpo e de sua relação com o
mundo que o cerca. Segundo Lapierre e Aucouturier (1986), deve-se considerar que o
esquema corporal ou, mais precisamente, a
noção do corpo elabora-se lentamente durante a infância, sua estruturação se dá por
volta de 11 a 12 anos, perdurando-se assim numa evolução permanente e contínua.
Portanto, segundo os autores, a metodologia utilizada para favorecer este desenvolvimento deve basear-se na aplicação de
atividades que estimulem um amadurecimento de suas potencialidades. Passemos,
então, à descrição das diferentes etapas de
estruturação do esquema corporal visando
um melhor conhecimento de sua evolução.
Desde o nascimento até os dois meses de
idade, as ações da criança são estritamente
sensoriais e motoras, representando assim
um comportamento automático e reflexo,
dominando pelas necessidades orgânicas
e ritmados pela alternância alimentação/
sono (LAPIERRE E AUCOUTURIER, 1986).
Assim, vê-se que pela necessidade de movimentar-se e de explorar tudo aquilo que a cerca através de movimentos globais, a criança
progressivamente enriquece sua experiência
motora e começa a distinguir seu próprio corpo do mundo dos objetos. As vivências desta
fase somam-se em suporte para a estruturação da imagem do corpo, como também para
organização e estruturação de uma nova ação.
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Todas as manifestações espontâneas da criança nesta fase não são pensadas, porém tendem
a uma intencionalidade, ou seja, pouco a pouco
o objetivo a ser atingido torna-se consciente.
Por isso, faz-se necessário que o adulto promova situações de estimulação dessas vivências porque elas serão o suporte das etapas seguintes (LAPIERRE E AUCOUTURIER, 1986).

ral, é necessário considerar exercícios que
estimulem a criança a, segundo os autores:
• Exercer certo controle tônico durante
determinados deslocamentos, manipulações e
movimentos;

Segundo o estudo da evolução da inteligência de Piaget, a criança nesta idade está
no período das operações concretas. Sendo assim, ela poderá desempenhar de um
modo progressivo e mais consciente sua
própria motricidade. Dentro das atividades
que norteiam o trabalho de esquema corpo-

Desde o nascimento o bebê precisa adaptar-se ao mundo que o cerca e às situações
novas que vão surgindo. Ao explorar diferentes situações, a criança se posiciona em relação ao outro, ao objeto e ao mundo que a
circunda, enriquecendo-se nessa convivência.

• Descobrir e tomar consciência das
diferentes partes do corpo através de exercícios que possibilitem movimentos e utilizar as
Levando-se em conta as experiências vividas partes do corpo de diversas maneiras;
anteriormente, a criança, na fase de 3 a 7 anos,
será submetida a uma evolução rápida no pla- •
Imitar gestos e atitudes, utilizando para
no de percepção centrada no próprio corpo, a isto somente a informação visual (imitação
criança torna consciência de suas características diferida);
corporais e as verbaliza, produzindo ações que
tornarão possível melhor dissociação de mo• Afirmar a lateralidade durante atividavimento (LAPIERRE E AUCOUTURIER, 1986). des espontâneas e exercícios de tomada de
consciência do próprio corpo;
Segundo Le Boulch (1983), baseando-se em
Ajuriaguerra, diz que no final desta fase o nível •
Estabelecer relações espaciais entre as
do comportamento motor e o nível intelectual diferentes partes do corpo com o objetivo de
podem ser caracterizados como pré-operató- alcançar um melhor conhecimento dos eixos
rios, porque, embora sejam ainda centrados corporais.
sobre o próprio corpo-noção que já se baseia
numa atividade simbólica-, está submetido à
Para que se possa compreender o signipercepção num espaço em parte representando. ficado de esquema corporal de forma mais
dinâmica e relacional, deve-se observar a ciA fase do corpo representado, que vai desde tação de Oliveira (1992) quando cita que “a
7 a 12 anos, vê-se a caracterização da estrutu- noção de esquema corporal que se esforração do esquema corporal, já que nesta idade ça para englobar o ser inteiro engajado na
a criança poderá representar mentalmente seu sua comunicação com o mundo, é, necessacorpo diante de uma sequência de movimen- riamente, uma noção altamente complexa,
tos e controlar voluntariamente seus gestos pois ela reúne, em todos os dados biológidesnecessários. Porém, somente a partir dos cos, informações inter-relacionam e sociais”.
10 a 12 anos é que a criança irá dispor de uma
verdadeira imagem e representação mental de
Estímulos psicomotores e a preparação para
seu corpo (LAPIERRE E AUCOUTURIER, 1986). a leitura e a escrita.
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Segundo Oliveira (1992), “o contato do
filho com a mãe é muito importante, principalmente quando isto acontece por ocasião da amamentação, porque liga a alimentação a uma situação de prazer. É por
isso que a mãe ao dar mamadeira também
deve trazer seu filho junto ao seu regaço,
permitindo-lhe um contato mais estreito
com seu corpo. Nesta intimidade, a criança vai reconhecer a mãe pelo cheiro, toque
de pele, voz, cabelo, etc.” (OLIVEIRA, 1992).

A falta de treino vai comprometer esta
aprendizagem. Do ponto de vista cognitivo é
a época das tentativas, quando experimenta
aplicar em situações novas tudo aquilo que
aprenderam, buscando resolver os problemas que vão surgindo. Este período é muito
ativo no aprendizado; é o momento em que
começam a construir sobre as fundações de
todas as áreas desenvolvidas em seus primeiros anos, inclusive nas áreas de percepção motora, da linguagem sócio emocional e
cognitiva para aprender novas informações e
Geralmente a partir dos três meses e meio, aptidões através da integração das que já dosorri reconhecendo a pessoa chora quan- minam (LAPIERRE e AUCOUTURIER, 1986).
do as estranha, mostra preferência por este
ou aquele brinquedo. A criança não necessiSegundo o autor do ponto de vista cogta de muitos brinquedos, pelo contrário, se nitivo é a época das tentativas, quando exeles forem em demasia podem confundi-la perimenta aplicar em situações novas tudo
em sua experiência e dificultar o desenvolvi- aquilo que aprenderam, buscando resolver os
mento da criatividade. O excesso de estímu- problemas que vão surgindo. Este período é
los pode levar à falta de concentração, dei- muito ativo no aprendizado; é o momento em
xando a criança dispersiva e desinteressada. que começam a construir sobre as fundações
de todas as áreas desenvolvidas em seus priA criança precisa ser estimulada a pensar e meiros anos, inclusive nas áreas de percepção
a tomar iniciativa respeitando-se o seu tem- motora, da linguagem sócio emocional e cogpo de observação e exploração. Os exercí- nitiva para apresentar novas informações e
cios corporais são imprescindíveis ao de- aptidões através da integração das que já dosenvolvimento do bebê. Aliado à maturação minam (LAPIERRE e AUCOUTURIER, 1986).
neurofisiológica, o treino levará à eficiência
psicomotora. Aos seis anos a grande maioria das crianças amarra seu próprio sapato
ou tênis. O adulto deve incentivá-la para que
faça as coisas sozinhas, como, por exemplo, alimentar-se, vestir-se, higienizar-se.
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ATIVIDADES PSICOMOTORAS E O
AMBIENTE ESCOLAR
Da civilização oriental à civilização ocidental, passando pela Idade Média, até aos
nossos dias, a significação do corpo sofreu
inúmeras transformações. Porém, apenas
no século XIX o corpo começou a ser estudado. No Brasil, nos anos 60, com o advento
da psicomotricidade, era utilizada em forma
de recursos coadjuvantes à outras especialidades. Em nível de graduação “latu sensu”,
a psicomotricidade surgiu em 1990 no IBMR
(currículo adaptado da formação na França).
Assim, observamos, de acordo com a citação de Lapierre e Aucouturier (1986) que a
psicomotricidade e a ciência que tem como
objeto de estudo o homem através do seu
corpo em movimento e em relação ao seu
mundo interno e externo, bem como suas
possibilidades de perceber, atuar, agir com
o outro, com os objetos e consigo mesmo.
Desta forma, é um termo muito empregado
para uma concepção de movimento organizado e integrado, em função das experiências
vividas pelos sujeitos, onde sua ação é resultado de sua individualidade, sua linguagem e sua
socialização. Oliveira (1992) ainda ensina que
“´psicomotricidade é um foco” da intervenção
educacional ou terapia cujo objeto é o desenvolvimento da capacidade motriz, expressiva
e criativa a partir do corpo, o que o leva centrar
sua atividade e se interessar pelo movimento
e o ato, que é derivado de disfunções, patologias, excitação (estímulos), aprendizagem, etc.
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Henri Wallon é, provavelmente, o grande pioneiro da psicomotricidade, vista
como campo cientifica. Ele iniciou (1925)
umas das obras mais relevantes no campo do desenvolvimento psicológico da
criança. Como médico, psicólogo e pedagogo, impulsionou as primeiras tentativas de estudo da reeducação psicomotora.
Wallon e Piaget colocam em evidência o
papel da atividade corporal no desenvolvimento das funções cognitivas. Wallon (1942),
afirma que o pensamento nasce da ação para
retornar a ele. Piaget (1936) sustenta que,
mediante a atividade corporal a criança pensa, aprende, cria e enfrenta problemas de sua
vida cotidiana. No âmbito escolar, podemos
verificar que há alunos correndo, brincando
e participando de todos os jogos propostos,
apresentado às vezes dificuldades, que podem ser sanadas mediante interação da criança com atividades que favoreçam ampliam
seu potencial psicomotor, cognitivo e afetivo.
O professor deve ser sempre aberto às indagações e dúvidas, trata os alunos com respeito
e consideração, respeitar o ritmo de cada um.
Acompanhar a criança num processo psicomotor possibilita-lhe a uma melhor estruturação
tanto mental quanto corporal. De posse a uma
pedagogia que dê lugar a criatividade, a novas
descobertas, construirá relações de confiança
consigo mesma com os outros, e avançará nos
aspectos, tanto cognitivos quanto motores.
Desta forma, de acordo com Oliveira (1997)
que não adianta somente se discutir os porquês das dificuldades de aprendizagem. É
preciso propor caminhos que possam ser
não solucionar, pelo menos diminuir alguns
destes problemas que são tão dolorosos
para a criança como ver suas chances diminuídas por problemas que são alheios a ela.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo teve como objetivo analisar a importância da psicomotricidade na educação infantil,
partindo-se da construção do desenvolvimento pleno da criança, considerando afetos, capacidades cognitivas, motoras, interesses, gostos e necessidades pelos jogos e brincadeiras. Assim,
pode-se observar durante o desenvolvimento desse artigo que, é possível por meio da psicomotricidade criar combinações favoráveis ao desenvolvimento motor através do mesmo, ampliando a
capacidade de compreensão de mundo que os cercam, alegram e embelezam o universo infantil.
Encorajando crianças a serem ativas, favorecendo a integração social e criando condições favoráveis ao seu desenvolvimento o mais pleno possível. Desenvolvendo a expressão e a comunicação entre o ser e o meio eu ele vive e é através da psicomotricidade
que ele irá engajar estes tais subsídios vitais para o seu dia-a-dia. Assim, viu-se também que se deve incentivar a psicomotricidade, porque mesma pode contribuir decisivamente para tal integração do indivíduo perante a sociedade. E a partir de estudos relacionados ao significado dos jogos e brincadeiras e sua influência na vida das crianças, da
educação infantil que estabelecem uma metodologia caracterizada pelo jogo, pela brincadeira como fator coadjuvante no processo de estimulação de aspectos psicomotor.
Não nos cabe aqui transmitir ou elaborar uma prática nova em relação a psicomotricidade, mas retomar aqueles aspectos indispensáveis ao desenvolvimento total das
crianças, na Educação Infantil, que raras vezes são considerados. Como, por exemplo, criatividade pessoal, liberdade de ação, necessidade de questionar e investigar.

Além disso, a proposta visa redimensionar e revalorizar o sentido do lúdico, assegurando a
criança o direito de ser sujeito de suas próprias ações, através do qual ela possa alimentar o
processo de desenvolvimento dos aspectos psicomotores de um modo geral. Através das atividades lúdicas, poderemos proporcionar tarefas, para que as crianças possam explorar suas potencialidades, como o professor, aumentando e estimulando a autoconfiança, aperfeiçoando a
ritmicidade, a coordenação motora, noções de posição de lateralidade, espaço-temporal, como
também melhorando a integração de todo o esquema corporal. Nada melhor para esta que sentir
a realidade do que lhe foi ou lhe será ensinado através daquilo que ela mais gosta de fazer, brincar.
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DESVELANDO A TEORIA DO CONSTRUTIVISMO
RESUMO: Este artigo analisa a metodologia de ensino construtivista como concepção que

visualiza o educando como o centro do processo de ensino-aprendizagem e
protagonista da construção do seu conhecimento. O construtivismo que surge da
vertente defendida por Piaget, vem em contraponto a concepção tradicionalista, o
que gera discussões entre os educadores com defesas de seus pontos de vistas. Ao
utilizar o construtivismo como condenação do tradicionalismo, muitos educadores
utilizam-no de maneira errônea, prejudicando este processo de aquisição de
aprendizagens significativas. Assim, é de suma importância a realização de uma
análise mais crítica sobre a metodologia construtivista para que sejam levantadas
questões que favoreçam a concepção da metodologia e sua utilização com maior
eficácia. Por objetivo, o artigo traz o pontuar de aspectos que facilitem a
compreensão sobre o construtivismo. Trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura.

Palavras-chave: Construtivismo; Educação; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO
O construtivismo é uma metodologia de ensino que ganhou espaço na educação no século passado e adentrou os espaços escolares com muita força, contradizendo as concepções tradicionalista que ocupavam as salas de aulas.
Com uma visão diferenciada da metodologia tradicionalista, o construtivismo modifica o papel
do educando no processo de ensino-aprendizagem, colocando-o como agente ativo da construção do conhecimento. Devido a essa ideia contrária ao tradicionalismo, muitas discussões foram
levantadas, uma vez que o construtivismo traz uma metodologia que nem sempre foi interpretada como uma concepção individual, mas sim esteve atrelada ao contraditório tradicionalista.
Compreender o construtivismo com um olhar menos radical pode facilitar a utilização do mesmo na sala de aula, favorecendo que o educador alcance os objetivos almejados mais facilmente. Ao se apropriar dos elementos que compõem a concepção construtivista, o educador é capaz de articular estratégias metodológicas que
favoreçam a elaboração de atividades que atendam às necessidades dos educandos.
Porém, para que ocorra uma aprendizagem significativa utilizando da metodologia construtivista, o educador deve analisar os pontos que interagem com as características dos educandos
contemporâneos para que as práticas pedagógicas não deturpam a real significação da concepção.
Dessa forma, é fundamental explanar sobre o construtivismo com uma análise mais profunda que verifique os pontos positivos e negativos das interpretações comumente divulgadas
para que não cause frustrações neste educador e acabe levando-o a abandonar uma concepção tão bonita que vê o educando enquanto protagonista de suas próprias aprendizagens.
Nesta vertente, o artigo traz por objetivo pontuar elementos que levem a compreensões errôneas sobre o construtivismo, favorecendo críticas que desmereça a metodologia de ensino.
Para compor o artigo foi utilizada uma metodologia de pesquisa literária por meio de argumentos analisados em artigos científicos que dissertam sobre o tema, primando pela constituição de uma abordagem qualitativa.
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CONSTRUTIVISMO E EDUCAÇÃO
Piaget, segundo Leão (1999) é o estudioso que desenvolve a teoria do construtivismo. Apesar dele não ser educador, as suas
descobertas e estrutura de pensamento trazem vários elementos que condizem a educação. As contribuições de Piaget são incalculáveis e trouxeram uma nova visão de
educando, necessária para compreendê-lo
enquanto construtores de conhecimento.

De acordo com Leão (1999), a ótica de Piaget
aponta para uma educação que desenvolva o
indivíduo de maneira ampla e dinâmica desde
as menores idades. Sendo assim, é fundamental que a escola leve em consideração o formato defendido pelo construtivismo da aquisição da aprendizagem mediante os processos
de assimilação, equilibração e acomodação,
favorecendo a realização de atividades que
sejam ofereçam desafios aos educandos para
que ocorra um desequilíbrio que leva a equilibrações sucessivas, propiciando a descoberta
e consequente construção do conhecimento.

Chakur et al (2018) corroboram com este pensamento afirmando que, apesar de Piaget não
ter conhecimento específico educacional, as
vertentes que ele elabora estão diretamente
correlacionadas ao desenvolvimento humano, aspecto fundamental para conhecimento
educacional dos atores que atuam neste meio.

Em complemento, os autores colocam que
o construtivismo visa a formação do raciocínio do indivíduo mediante a práticas pedagógicas que favoreçam a criação de novos conceitos. Esta criação deve se dar pelo
contato do educando a atividades que possibilitem experiências que necessitem de
elaborações espontâneas dos educandos.

As concepções de Piaget, como informam
Chakur et al (2018), chegaram ao ambiente
educacional um pouco descontextualizadas e
com significações que divergem dos originais
defendidos por Piaget. Terminologias como
“ser ativo”, “pensamento concreto”, “respeitar o interesse infantil”, “autonomia”, “gêneDe acordo com Mahfoud e Sanchis (2010), se/genético”, dentre outros, foram correlaPiaget, através do construtivismo, trouxe vá- cionadas a condutas, concepções e práticas.
rios fatores importantes a serem agregados à
educação como os estágios de desenvolvimenComo exemplo disso, os autores citam que
to, a capacidade de estruturação operatória,
as provas operatórias, o princípio da atividade falas como as que dissertam sobre a conauto estruturante, entre outros. Estes trazem cepção construtivista gerar bagunça no amelementos que favorecem o processo de ensi- biente, vem em virtude de uma crítica sem
no-aprendizagem e possibilitam ao educador grande propriedade que vão em desenconbuscar estratégias de ensino que permitam a tro as ideias que são bases para o construconstrução do conhecimento dos educandos, tivismo como a importância de respeitar o
refletindo em aprendizagens significativas. histórico dos educandos, assim como não
trazer imposições de regras e pensamentos.
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O conflito de informações que os educadores recebem contra e pró o construtivismo, por vezes, levam-no a confundir a
real filosofia por detrás do construtivismo
e o reflexo deste pensamento desestruturado leva as práticas pedagógicas que não
se articulam com este método de ensino.

O papel do educador para Piaget, conforme Chakur et al (2018), é essencial para o
processo de ensino-aprendizagem, mas não
apresenta a mesma significação de outras
metodologias de ensino. O ensinar continua tendo sua importância, grande importância, mas é veiculado de outra maneira.

A não imposição do pensamento e de atividades que não atendem as necessidades
dos educandos pode e deve ocorrer em um
ambiente calmo que tenha organização, com
atividades que foram devidamente planejadas, pois isso facilita o processo de ensino-aprendizagem. Como refletem Chakur et
al (2018), o construtivismo visa a liberdade de pensamentos e construção do raciocínio que ocorre de maneira individual em
todos os educandos, a qual permite que se
constituam como sujeitos ativos do processo de construção do conhecimento, mas, só
ocorre a sistematização e equilibração de
tudo que vivencia se o ambiente for propício a isso e a bagunça distrai o foco de análise dos educandos, interferindo na aquisição de uma aprendizagem com significação.

O ponto importante da elaboração da teoria construtivista se dá em desacordo com
alguns elementos da concepção tradicionalista de ensino, com um olhar mais voltado para
a crítica ao educador como o centro do processo de ensino de aprendizagem, o detentor
do conhecimento e práticas de memorização
e reprodução dos conteúdos explanados.

De acordo com Chakur et al (2018), a visão de Piaget se configura na construção do
conhecimento que ocorre pela relação dialógica entre o educador e o educando, assim
como os outros indivíduos que se encontram neste meio. As interações e trocas de
ideias e experiências entre os indivíduos é o
ponto principal para a construção deste conhecimento. Sendo assim, o educador deve
propiciar situações que favoreçam estas reEste ambiente bem organizado e prepara- lações e desencadeia reflexões que permido para o desenvolvimento das atividades tam construir o conhecimento, o que perque foram planejadas são estímulos moti- mite tornar o pensamento objetivo e lógico.
vacionais fundamentais para que os educandos exponham suas visões diante das
situações-problemas que lhe são ofertaDessa forma, quando o educador traz o diálodas. Assim, o ambiente entre em articulação go, a reflexão, a crítica, enfim, as relações entre
com os conhecimentos prévios que os edu- indivíduos, para dentro da sala de aula, ele ofercandos possuem e possibilitam a organiza- ta aos educandos experiências e vivências que
ção do raciocínio diante das possibilidades possibilitam a construção do conhecimento.
de ações destes neste meio, favorecendo
a almejada construção do conhecimento.
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A teoria construtivista nem sempre tem
sido interpretada de maneira adequada e
condizente com a sua concepção. Segundo Chakur et al (2018), é comum encontrar
educadores que entendem o papel do docente enquanto orientadores que possibilitam aos educandos descobrirem sozinho
seu conhecimento, papel este qu8e não traz
o educador como sujeito que ensina. Comumente intitulações são dadas aos educadores
como facilitadores, mediadores e orientadores no processo de ensino-aprendizagem.

Essa visão de que o educador não deve ensinar, para os autores acima, infere na real
função do docente, trazendo uma perspectiva negativa, pois subentende-se que se o
educador ensina não está permitindo que o
educando construa seu conhecimento. Porém, não é isto que defende o construtivismo e, sim, que o educador, no seu papel de
docente, deve propiciar situações de ensino-aprendizagem que levem os educandos
a compreender aspectos que desconheciam
e encontrem serventia a seus aprendizados,
proporcionando a eles desafios, assumindo o
papel de facilitador ou mediador que oferta
situações-problemas que leve os educandos
a refletir sobre suas possibilidades de ações.

O educador, segundo Leão (1999), deve
ter um norte, um caminho para seguir na
sua prática pedagógica. Esta orientação
não significa que o educador deixará de ser
construtivista, pelo contrário, a teoria construtivista traz elementos para que o educador compreenda tanto as técnicas a serem
utilizadas como justifica de maneira teórica
como foram elaboradas estas técnicas, para
que o educador construa objetivos que prime pela construção do conhecimento, com
a possibilidade de visualizar as possíveis
consequências pedagógicas desta prática.

Dessa forma, como afirma Leão (1999), é
fundamental que o educador tenha consciência da sua ação e do seu pensamento em
relação a estruturação das praticas pedagógicas, possuindo uma ótica crítica diante das
atividades e procedimento elaborados e utilizados dentro do ambiente escolar associados à sua função enquanto docente. Somente
quando o educador assumir um papel de pesquisador e não de detentor do conhecimento,
respeitando as especificidades dos seus educandos, ele conseguirá desenvolver um trabalho efetivo com a metodologia construtivista.

De acordo com Chakur et al (2018), o educador possui vários papéis, porém estes papéis
devem servir como facilitadores da aprendizagem com a utilização de situações de ensino
desencadeadas pela sua prática pedagógica.
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DESENVOLVIMENTO DO
EDUCANDO DIANTE DA TEORIA DO
CONSTRUTIVISMO
A teoria construtivista de Piaget, de acordo com Mahfoud e Sanchis (2010), traz
uma visão sobre o processo de ensino-aprendizagem que inova várias concepções e possibilita sua entrada com facilidade dentro do contexto educacional.

al (assimilação e acomodação). Essas formas
de organização distinguem os vários períodos de desenvolvimento intelectual, com
suas subdivisões, propostos por Piaget (Sensoriomotor, Operacional Concreto e Operacional Formal). (CHAKUR et al, 2018, p. 4)

A construção do conhecimento é um ponto muito difundido no construtivismo. Assim, Mahfoud e Sanchis (2010) enfatizam
que esta construção está relacionada ao
papel do educando enquanto sujeito ativo do processo de ensino-aprendizagem,
possibilitando sua inserção no meio que o
entorna. Esta construção deve se basear
na estruturação do entendimento do educando com equilíbrio com suas compreenOutros pontos levantados por Chakur sões de mundo e o seu papel dentro dele.
et al (2018), é que fatores biológicas e amO construtivismo, segundo Mahfoud e Sanbientais influem neste processo de ensino-aprendizagem, não bastando características chis (2010), aponta para uma visão em que
biológicas de determinadas faixas etárias as relações que o educando estabelece com
para configurar determinado educando. o meio são fundamentais para a construção
Para ocorrer uma aprendizagem com a rela- do conhecimento, pois elas permitem que
ção do educando com o meio, a equilibração visualizem a significação de suas aprendizatorna-se o principal mecanismo responsá- gens. Tal relação é constante e permite que,
vel pelo desenvolvimento da cognição, pois juntamente com o desenvolvimento humarefere-se à ação do educando as situações- no, esse educando construa e reconstrua
-problemas que o meio lhe oferta, as quais seu conhecimento diante das experiências
leva este educando a anular ou neutralizar vivenciadas. As primeiras construções de cosuas ações, promovendo o aprendizado. nhecimento, se tornam bases para aperfeiçoar ou recriar conceitos sobre a importância
Assim, Chakur et al (2018) enfatizam que: da utilização social de suas aprendizagens.
Assim, todo ato inteligente pressupõe um
Ainda na ótica de Mahfoud e Sanchis
esquema de assimilação ou uma estrutura
que permite ao sujeito organizar o mundo (2010), a construção do conhecimento só
e compreendê-lo. São as formas de organi- é possível pela interação que os educanzação que se modificam continuamente, na dos vivenciam com o meio, que são enriinteração entre o indivíduo e seu ambiente, quecidas pelas possibilidades e ações efepermanecendo invariáveis os mecanismos tivas do sujeito, se consolidando pelos
responsáveis pelo funcionamento intelectu processos de assimilação e acomodação.
Conforme Chakur et al (2018), esta concepção caminha em encontro com o desenvolvimento humano. Na ótica de Piaget, evidenciado pelos autores, o desenvolvimento humano
traz características que influencia no processo de ensino-aprendizagem, existindo uma ligação entre o desenvolvimento espontâneo,
natural e a organização e reorganização das
estruturas esquemáticas da aprendizagem.
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Neste sentido, os autores complemenCONSTRUTIVISMO E PROCESSO DE
tam que o educando está em ação ao inENSINO-APRENDIZAGEM
corporar as experiências, esquematizando
interpretações que já estão elaboradas, conConstrutivismo para Leão (1999) tem a
figurando a assimilação, assim como ao mo- significação de que nada está pronto, findadificar os esquemas para aproximá-los de do, as coisas vão se construindo e reconssua realidade, refletindo na acomodação. truindo e essa visão está atrelada ao conhecimento. O conhecimento nunca é visto
As interações são pontos fundamentais para como algo finalizado e este conhecimento
o desenvolvimento da metodologia constru- será construído pelas interações que o inditivista. Neste contexto, Leão (1999) pontua víduo vivencia com o meio em que está inque a ótica piagetiana sobre as interações no serido, tanto físico quanto social, em que as
ambiente escolar baseia-se na vertente de ações do indivíduo vão gerando estruturasuperação de concepções inatistas e compor- ções para ir consolidando este conhecimento.
tamentalista que inferem na maneira com que
o educando adquire seu conhecimento e suas
Arias e Yera (1996) visualizam o construticondutas. No construtivismo, as interações vismo como:
ocorrem por meio de dois processos ocasionados simultaneamente, os quais se referem
Para o construtivismo - enquanto herdeiro
à organização interna e a adaptação ao meio do iluminismo europeu - o homem é um ser
em que este educando se encontra inserido. essencialmente racional. A razão, que não é
uma dádiva nem natural nem divina, interA respeito disto, Chakur et al (2018) evi- vém como o fator integrador e o regulador
denciam que o fato de dispor dois educan- principal de toda a vida psíquica do homem
dos um ao lado do outro não quer dizer que e do desenvolvimento de sua personalidade.
estejam interagindo entre si, assim como ba- Em oposição parcial à psicanálise, que censear-se na teoria de construção do conhe- tralizou seus estudos nos fenômenos emocimento não é referência para acreditar que cionais e irracionais, o construtivismo prio educando aprende sozinho, sem contato vilegia a razão face à paixão e o consciente
com o meio social, mas sim é crer que as rela- face ao inconsciente como fatores de reguções que este estabelece com meio, seja com lação do comportamento individual, de consadultos ou outros educandos, forneça subsí- trução da mente e de organização da vida
dios para a construção deste conhecimento em sociedade (ARIAS; YERA, 1996, p. 12).
Com isso, os autores acima afirmam que
o educando necessita coordenar ponEm complemento Arias e Yera (1996) opitos de vistas e sua atuação, com as ações nam afirmando que o construtivismo não é
de outrem, superando o egocentrismo um método, mas as suas concepções implicam
comum para as faixas etárias menores. nas práticas pedagógicas, na importância do
grupo em uma perspectiva social, na valorização do processo de ensino-aprendizagem e
constituição da personalidade, assim como no
papel do educador enquanto estimulador das
relações do educando com o meio. Neste contexto, os autores colocam, ainda, que a liberdade de ação dos educandos, defendida pelo
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construtivismo que usa relações com o raciocínio dos indivíduos, permeadas por tentativas e erro são essenciais para a construção de
conhecimento o qual estes educandos encontrem fundamentalidade em tais experiências.

Ainda na ótica destes autores é possível observar que o erro não deve servir de forma
de envergonhar o educando ou compará-lo
com os demais. Um educador que se utiliza
deste pensamento em sua prática pedagógica pode trazer sérias consequências para
seus educandos, rebaixando sua autoestima
e isso ocorre pela relutância do educador em
escutar os educandos, o que gera o abandono dos esforços espontâneos de reflexão.

Este erro que também é levantado por
Chakur et al (2018) torna-se um ponto importante para a análise das potencialidades de
ações diante de situações-problemas, diferindo de outras concepções metodológicas que
dão respostas e não abrem espaços para novas
Para Arias e Yeras (1996), o construtivismo
alternativas, inviabilizando a significação des- se configura como uma proposta que valoriza a
te conhecimento. O erro deve ser utilizado en- democracia. Nesta vertente, eles apontam que:
quanto recurso que faz o educando compreender que necessita utilizar de outras tentativas,
A pedagogia construtivista é uma proposnão devendo ser concebido como punição. ta democrática. Existe na verdade, determinada correlação entre o desenvolvimento
O educador deve compreender que as res- da inteligência e a organização da vida indipostas dos educandos, dadas de maneira im- vidual e social sobre bases democráticas, raprecisa, são parte para a estruturação do seu cionais. Se cada indivíduo constrói seu munraciocínio. Dessa forma Chakur et al (2018) co- do psíquico de modo sui generis, irrepetível,
locam que as atividades propostas não podem então cada criança representa uma riqueza
ter como fim avaliativo a mensuração do grau em si, e é, portanto, merecedora de respeide conhecimento dos educandos, e sim, pos- to e da mais alta consideração. Além disso,
sibilitar a visualização dos fatores intervenien- no diálogo e na cooperação temos também
tes que estão levando os educandos a errarem. a possibilidade de enriquecermos com a forma específica em que o outro construiu deO erro para Piaget, de acordo com Chakur terminado conhecimento. Tolerância face à
et al (2018), não foi levado em considera- diversidade psicossocial, o respeito à indivição para a estruturação da teoria constru- dualidade da criança, ao direito e às opinitivista, porém, autores que defendem esta ões alheias, liberdade, ausência de autoritaconcepção e entrelaçam os pensamento de rismo, igualdade, cooperação, consciência
Piaget com a educação, mostram que este e exercício da cidadania. Tal é o que emana
erro não deve analisado com perspectivas do paradigma teórico construtivista aplicaao acerto, ou melhor dizendo, ao que o edu- do à educação. (ARIAS; YERA, 1996, p. 14)
cador considera como certo. Os erros no
processo de ensino-aprendizagem permitem que o educador consiga verificar a organização do raciocínio de seus educandos,
enxergando quais são as fontes bases e reflexivas da análise das situações-problemas.
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As confusões feitas por educadores que
dão ao construtivismo um olhar de permissão de espontaneísmo irresponsável, evidenciado por Leão (1999), geram consequências
negativas no processo de ensino-aprendizagem dos educandos, desfavorecendo o alcance dos objetivos de suas práticas pedagógicas. Ao não conseguirem chegar a seus
objetivos, a tendência é o abandono a esta
concepção e o retorno a concepções tradicionais, o que é visível quando o conteúdo
está vinculado a alfabetização, por exemplo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O artigo traz como elementos conclusivos o construtivismo enquanto concepção que está correlacionada com a educação que verifica aspectos importantes
para o processo de ensino-aprendizagem.

Os pontos levantados como o educando ser
visto como agente ativo da construção do seu
conhecimento, o educador enquanto mediador e articulador dos estímulos que favorecem
as relações do educando com o meio e o erro
O construtivismo é uma concepção que como fator essencial para a estruturação do rase enquadra bastante com as necessidades ciocínio, aparecem como importantes instrudos educandos na atualidade, mas existem mentos de compreensão do construtivismo.
outros fatores intervenientes que acabam
por dificultar a utilização desta concepção
Nesta perspectiva, o educador deve
no cotidiano escolar. Um, destes pontos in- apropriar-se de maneira mais profunda da
fluentes na dificultação do desenvolvimento concepção construtivista para conseguir
de atividades construtivista no contexto edu- utilizá-la com resultados positivos no coticacional, segundo Arias e Yera (1996), está diano escolar. Para isso, o educador deve
correlacionado a superlotação das salas de compreender que o construtivismo em
aulas e dependem da organização e plane- sua forma mais pura foi construído pela
jamento do educador para que seja possível ótica de Piaget que possuía como objeticonstituir práticas pedagógicas cognitivas. vo compreender o pensamento humano.
Falta de espaços que ampliem a visão dos
educandos e a cobrança do sistema educaTrazer o construtivismo para a educação imcional de avaliação que mensuram desem- plica em contextualizar a concepção e ideais
penho também atrapalham e muito o de- defendidos por ela com a realidade educaciosenvolvimento de trabalhos construtivistas. nal e o perfil dos educandos que apresentam
uma diversidade de necessidades na atualiApesar dos desafios, o educador que com- dade, provindas das relações que estabelepreende e deseja trabalhar com o construti- ce com o mundo, com o que contém nele e
vismo no cotidiano da sua sala de aula, deve com as pessoas que com quem tem contato.
buscar formas de adaptar esta realidade a
sua proposta metodológica e estruturar atiTodos estes elementos são essenciais para o
vidades que adéquem a estas dificuldades. planejamento e articulação de estratégias de
ensino que respeitem os aspectos inerentes
a teoria construtivista e a sua utilização em
contradição ao tradicionalismo, nem sempre
é garantia de um processo de ensino-aprendizagem que respeite a individualidade dos
educandos, cabendo ao educador ofertar atividades que sejam realmente construtivistas.
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A MÚSICA NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM
RESUMO: A música no processo de aprendizagem trás a importância de criar, buscar

novos horizontes. Aqui o artigo apresenta que a música no ensino aprendizagem, sua
aplicação e seus benefícios no desenvolvimento da criança com o mundo musical, isso faz
com que seja satisfatório tanto para a mente, como também para o corpo do indivíduo,
facilitando a aprendizagem na Ed Infantil. A música teve como objetivo, analisar a
literatura especializada em livros e sites, demonstrando que a música não é somente uma
associação de sons, palavras e ritmos, mas um rico instrumento que faz toda a diferença
nas instituições de ensino, que contribui para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e
convívio social.

Palavras-Chave: Música; Processo; Aprendizagem .
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INTRODUÇÃO
Nos dias atuais, no mundo da informática a presença da música em sala de aula,
no cotidiano dos alunos, na vida humana, em todas as culturas, religiões, a música se tornou uma linguagem universal. A música nos tempos de hoje sofre influência desde o útero da mãe, transformando ambientes. Na adaptação escolar tem grande fundamento e um excelente resultado nos momentos de choro da criança quando
está em um novo ambiente, com pessoas novas e com a socialização entre as crianças.

Levar a música para a sala de aula, com auxílio pedagógico, é fundamental para o desenvolvimento de ensino e criar um novo vínculo com o professor. A criança ao cantar ou
imitar, passa descobrir sua capacidade de tornar o aprendizado estimulante e prazeroso.
Na educação brasileira, temos pouco incentivo dos governantes para atividades de cultura e música nas salas de aula, isso nos permite uma reflexão crítica acerca de perspectivas concretas que possam inserir a música na Ed Infantil nas escolas. Paras as escolas é
mais importante que o aluno consiga ler e escrever do que implantar a atividade extracurriculares que possam fazer com que o aluno se desenvolva em outros aspectos cognitivos.

O presente trabalho contará com informações sobre a música, espaço no processo de aprendizagem, bem como, abordará discussões acerca de como a música não é valorizada em nosso sistema estudantil. A música é tratada na educação brasileira somente como uma forma de lazer, não como desenvolvimento cognitivo.
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A MÚSICA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL COMO FACILITADOR DO
DESENVOLVIMENTO INFANTIL E
SUAS FORMAS DE TRABALHAR
Nos dias de hoje, ainda é difícil enconA música é um processo de construir e adquirir
conhecimento, desenvolver a sensibilidade, a trar uma definição sobre a implantação da
criatividade, o prazer de ouvir, trabalhar a imagi- música nas escolas, muitos profissionais
nação, memórias, concentração, entre outros. como psicólogos, sociólogos, professores,
músicos e pesquisadores têm procurado
uma definição e um único conceito, porém
Vygotsky (1998) mostra que o ambiente inte- sem grande sucesso sobre a arte musical.
rage diretamente no desenvolvimento e dessa
maneira que o contato da criança com a cultuPara o pensador Richard Wagner, a múra que a rodeia seja um fator fundamental para
o seu crescimento, e que seja algo saudável. sica é a “Linguagem do coração humano”,
como as batidas rítmicas do coração, e mostra para ele que a música também mostra
Diz muito cedo que a música é um instrumen- a ideia que tem grandes influências sento de interação, que adquire grande relevância timentais e psicológicas no ser humano.
na vida de uma criança, despertando diversas
sensações e facilitando na aprendizagem. O
A música é um poderoso instrumento que
ser humano demonstra suas necessidades de
comunicação de se expressar e interagir com cria na criança além de sensibilidade na audia sociedade, pois cria uma relação de afeto. ção, também significa desenvolver senso musical, rítmico, mundo sonoro. A música tem
como objetivo fazer a criança se tornar um ouA música também é a melhor forma de vinte sensível com um amplo universo sonoro.
estabelecer afeto entre a criança e a mãe,
criança e a professora e a criança e seus amiNa Roma antiga a música não atingiu grande
gos ao redor. Para outros pensadores como
Morris, por exemplo, “Todo ser humano de- desenvolvimento Como podemos ver na obra
pende da linguagem”. A necessidade de co- “história da música”, de Ell Merich (1973).
municação entre os povos tornou a música,
uma marca vital de identificação e de outras
culturas e costumes, outros povos também
se comunicam através da música, elas podem ser identificadas pela música que escuta.
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Para compreender como a música se manifesta na educação infantil é necessário
compreender o seu contexto histórico e análise de seus antecedentes no Brasil. Na esfera pública o atendimento à criança de 0 a
6 anos começa em 1899, neste mesmo ano.

Em um determinado momento vivenciado na observação de um estágio obrigatório
foi possível observar uma professora trabalhando com a música, canta com seus alunos
“O Sítio do Seu Lobato”, para trabalhar sons
dos animais, ritmos, entonações e gestos.

Devemos lembrar que o gesto e o movimento corporal estão conectados a música,
porque o som também é movimento, gesto
e expressão corporal, o corpo traduz os diferentes sons e, através dos movimentos de
balanço, flexão, andar, saltar entre outros.
Quando se trabalha música, o ambiente sonoro em diferentes situações, permitem que os
bebês e crianças menores iniciem intuitivamente seu processo de musicalização, dando
valor aos diferentes sons de brinquedos, objetos do próprio ambiente e do próprio corpo, uma observação, descobertas e reações,
nas crianças e bebês da educação infantil.

A pedido dos alunos cantou a canção novaEm uma sala de educação infantil alunos
mente, e assim foi cantando outras canções, de 5 anos com materiais recicláveis desena professora passou a cantar músicas na che- volvem o projeto de música instrumento.
gada dos alunos da Escola, antes do lanche,
e essa prática passou a ser um hábito diário.
Na primeira etapa desenvolvemos os instrumentos, chocalhos, pandeiro, microfoAo trabalhar a música na escola não pode- ne, entre outros. Após todos os instrumenmos deixar de considerar os conhecimentos tos produzidos com sucesso, passamos para
prévios da criança sobre a música, e o pro- etapa 2, distribuindo instrumentos de acorfessor deve tomar como ponto de partida, do com a escolha e habilidade de cada aluincentivando a criança mostrar que ela já en- no e enfim chegamos na etapa final, colotende ou conhece sobre tal assunto. A mú- car em prática nossa tão esperada banda.
sica não é somente uma associação de sons
e palavras, mas também é um rico em instrumento que podem fazer a diferença nas
Podemos trabalhar a música de diferentes
instituições de ensino, que desperta no in- formas como: Jogos musicais que desenvoldivíduo um olhar para um mundo diferente. vem os sons. Um exemplo usado pelo francês
François Delande (1979) se relaciona a atividades lúdicas e infantis proposta por Jean
Piaget e propõe três dimensões para a música.
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1. Jogo Sensório- Motor (Ligado a exploraSendo assim, nos tornamos mais musicais
ção de sons)
a partir do momento que a música se torna
mais próxima de nós e passa a ter relação com
2. Jogo Simbólico- (Ligado ao valor expres- a família, com nossos costumes e vivências,
sivo da linguagem musical
são inúmeras as atividades que se pode desenvolver na Ed Infantil envolvendo a música.
3. Jogo com regras -Piaget- Está relacionado com a estruturação da linguagem musical.
Para o referencial curricular e para a Ed
Infantil (RCNEI), destacou a importância
Sílvia, propõe atividade muito interes- da música para um bom desempenho, o
sante a muito simples que tem como fina- RCNEI afirma que para toda criança, a vilidade trabalhar ritmo com as crianças da vência musical pode desenvolver experiseguinte forma: Uma de um lado e outra ências que passam pela prática e pela perde outro... (E assim vai dando a direção da cepção musical, com o ouvir e o cantar.
música dos alunos), Também é possível trabalhar uma canção bem popular “A cobrinha”, como uma proposta interdisciplinar.
O movimento corporal favorece a criança
a vivenciar, praticar e compreender experiências com jogos e brincadeiras de roda.
“A cobra não tem pé
A cobra não tem mão
Como é que a cobra sobe
O ensino musical com as crianças também é
No pezinho de limão
a apreciação musical, e foi citado pelo RCNEI
A cobrinha vai subindo
que o movimento corporal favorece a criança
Vai, vai, vou...
que se envolvem dentro e fora do nosso corpo.
Vai se enrolando...”

Ao invés de explorar objetos sonoros que se
pode experimentar criar novas possibilidades
de imitar, a criança começa a se relacionar com
outros sons, tornando-se significativos e tendo
alguma importância para a criança, neste momento ela inicia sua vida musical e sua cultura.

O currículo musical escola e deve manter o contato com uma variação de estilos
e gêneros, garantindo uma diversidade e
aumentando o universo musical dos alunos, e irá favorecer as tradições culturais e
o respeito aos gostos e culturas dos outros.
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Em uma aula de música em grupo, pode ser
trabalhado aspectos como o respeito, cooperação, a União, brincadeiras de cantar e dançar,
desenvolver habilidades afetivas sociais, morais e outros conteúdos musicais. Uma linguagem que pode patrocinar através de aulas de
músicas justificam a sua presença na Ed Infantil.

A aprendizagem é um resultado de um empenho pessoal e o coletivo em entender que
cada criança expressa de uma maneira diferente a sua aprendizagem, o seu entendimento e o seu entendimento e o sentimento
refere-se a música e com a música é preciso se colocar de corpo e alma, com a inteligência e o coração com as mãos e os sentimentos, mas alguns pensam que as crianças
alcançam o nível mais elevado de aprendizagem treinando e memorizando, tem aquele que aprende e outro que registra, como
um teste de tudo aquilo que foi transmitido.

A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA
PARA A APRENDIZAGEM NA VIDA
ESCOLAR DAS CRIANÇAS
Em seu desenvolvimento a música é uma
importante ferramenta para todos os aspectos da Ed Infantil ao longo dos anos consegue observar que a música Acalma criança na semana de adaptação, onde a criança
desenvolve um novo vínculo afetivo, deixa
por alguns momentos seus pais e passa a
ter um novo vínculo afetivo (com sua professora), a música desenvolve também na
hora das atividades cognitivas e enfim nos
momentos de lazer com as brincadeiras.
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Os cursos de formação de professores em
geral não contemplam a música em nenhuma
das suas disciplinas, como exemplo, podemos
citar o curso de pedagogia da Universidade,
o qual teve seu currículo recentemente reformulado e em nenhuma disciplina contempla qualquer abordagem referente do ensino
de música em qualquer faixa etária o que
acontece na prática e o exercício realizado
por alguns professores que trabalham música ou atividade do gênero, mas por conta
da própria por entenderem a contribuição da
música no desenvolvimento da criança do
que mediados por um embasamento teórico, a música pode ser usada de forma constante nas salas de aula, como por exemplo,
para cantar canções e que as crianças cantem
seus nomes e os nomes dos colegas, possibilitando uma interação muito interessante entre as crianças, alunos e educadores.

Música para aprender e se divertir. Na revista nova escola, na educação infantil e nas
séries iniciais do fundamental estimula-se
áreas do cérebro da criança que vão beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens. (Para Giovana Girardi 01/ Jun 2004)

Gustavo Lourenço em uma fonte de notícia
do jornal “O Globo”, destaca-se a seguinte notícia: “Professor que usa a música para silenciar
a guerra no Rio de Janeiro, viraliza nas redes
sociais”, ou seja, a música pode ser um instrumento eficaz que pode resolver situações
adversas, como Nessa situação. “Crianças
cantam durante tiroteio do lado de fora da escola...” (Alexandre Cassiano/Jornal “O Globo”)
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Para a psicóloga Bréscia, a música é uma
linguagem universal, e tem participação na
história da humanidade, desde as primeiras civilizações. Portal Ed 17 abr.2014. Jeandot (1997) traz o lúdico como um fator determinante na aprendizagem e no
desenvolvimento da criança, pois ela utiliza a música como forma lúdica, criando um
ambiente gratificante e com muito estímulos ( JEAN PIAGET APUD JEANDOP 1997)

Em um determinado momento, um professor realizando uma atividade com os alunos que envolvia a musicalização, propicia
a eles, de acordo com a forma de aplicação, o estímulo a eles de acordo com a forma de organização do pensamento, além
de favorecer a cooperação e comunicação
das atividades que são realizadas em grupo.

É essencial que o professor, além das atividades trabalhadas no dia-a-dia em sala de aula,
A Música faz parte da vida pelo poder trabalhe de forma paralela conteúdos relacriador e libertador, torna-se um grande re- cionados com as letras das músicas cantadas.
curso educativo e cognitivo. Estudos realizados, permitem dizer que a infância é um
grande período de percepção do ambiente
A Música torna o ambiente mais alegre e faé uma abordagem específica da educação vorável à aprendizagem, visto que gera uma
musical, por meio de canções, jogos e ou- sensação diferenciada ao ambiente escolar,
tros, é fundamental um bom planejamento. proporcionando satisfação para aqueles que
participam, pois a música na educação brasileira ainda é vista como um entretenimento, um
A Teoria espiral do desenvolvimento mu- recurso de reposição em momento que não
sical foi proposta pelo pesquisador e edu- se é possível cumprir o planejado pelo currícador musical de nacionalidade britânica culo escolar, sem a importância de vida como
Keth Swanick, com base nos estudos de material didático pedagógico que contribui
Piaget. Essa teoria trata-se de desenvolvi- para um desenvolvimento pleno e específico .
mento musical de crianças e adolescentes.

O desenvolvimento musical se dá de modo
contínuo, inicia-se com experiências verdadeiras, a função que o referido psicológico
chama de musicalidade, a capacidade do indivíduo dar respostas a padrões rítmicos e melódicos, que são substância da arte musical.
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ASPECTOS HISTÓRICOS DA MÚSICA
NO BRASIL
No Brasil, no período colonial do século XVI, os Jesuítas se instalaram aqui e tinham como objetivo a difusão da doutrina católica, o papel do negro nesse
período da história foi muito significativa pela Musicalidade inata dos africanos.

Eles ampliaram seus conhecimentos através
da criação e experimentação de novas descobertas, era claro que ampliaram para identificar
as diferentes sonoridades em meio ao silêncio
e então, conseguir criar os seus próprios sons.

Na antiguidade, o novo registro foi de alA música na corte portuguesa teve repercus- guns filósofos que associaram a música
sões notáveis e recebeu influência europeia, com a educação e comportamento humano.
possui a forte característica erudita e desta
forma a música brasileira surgiu como expresCONSIDERAÇÕES FINAIS
são essencialmente brasileira no século XX.
Em seu desenvolvimento a música é uma importante ferramenta para todos os aspectos da
Educação Infantil ao longo dos anos consegue
observar que a música Acalma criança na semana de adaptação, onde a criança desenvolve um
novo vínculo afetivo, deixa por alguns momentos seus pais e passa a ter um novo vínculo afeNessa observação humana, natural do tivo (com sua professora), a música desenvolve
som, os homens pré-históricos desco- também na hora das atividades cognitivas e enbriram que eram capazes de imitar sons, fim nos momentos de lazer com as brincadeiras.
assim começou a comunicação e a criaOs cursos de formação de professores em geção musical, que evoluiu até que se tornassem as canções dos tempos de hoje. ral não contemplam a música em nenhuma das
suas disciplinas, como exemplo, podemos citar o
Com essa observação o homem criou a lin- curso de pedagogia da Universidade, o qual teve
guagem, imitando e exercitando sons, uma lin- seu currículo recentemente reformulado e em
guagem que interfere no comportamento hu- nenhuma disciplina contempla qualquer abordamano, na cultura e principalmente na educação. gem referente do ensino de música em qualquer
faixa etária o que acontece na prática e o exercício
Para os antigos, a música surgiu e tinha um for- realizado por alguns professores que trabalham
mato muito diferente do que conhecemos hoje. música ou atividade do gênero, mas por conta da
própria por entenderem a contribuição da músiEram apresentadas através das pintu- ca no desenvolvimento da criança do que mediaras das cavernas que os historiadores des- dos por um embasamento teórico, a música pode
cobriram, que os rituais, as danças, até os ser usada de forma constante nas salas de aula,
instrumentos poderiam ser identificados. como por exemplo, para cantar canções e que as
crianças cantem seus nomes e os nomes dos colegas, possibilitando uma interação muito interessante entre as crianças, alunos e educadores.
Para o ser humano, a música é tão importante para definir os aspectos e suas funções,
compraram a ideia de que a relação entre o homem e a música, uma relação que iniciou lá na
pré-história quando não havia várias formas de
se comunicar, senão ouvir a voz da natureza.
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O objetivo geral desse projeto, é relacionar as atividades culturais com as cognitivas.
Produzir música, executar peças musicais,
exercitar um instrumento, bater palmas (Usar as
mãos) ou pés no chão, estalar de dedos ou língua.
Todos estes aspectos são definições possíveis
para a palavra tocar e cantar. Esse projeto é um
fruto de muitas experiências no curso de pedagogia e na função de professor auxiliar na Ed Infantil.
O trabalho pedagógico com crianças, acredito
que deve ser dinâmico e prazeroso, é fundamental a importância de considerar as características de cada grupo a fim de propor atividades
que possam ser o mais significativo possível.

FÁTIMA RODRIGUES JERÔNIMO
SILVA

Graduação em Educação Artística pela
trabalho aprendi que para
Faculdade de Educação e Cultura Montesárea ainda pouco explorasori (2001); Especialista em Ludo pedagouma ação pedagógica a pargia pela Faculdade Ciências e tecnologia
e reflexão de vários conceitos.
(2018); Professora de Educação Infantil no
CEI Dr. Diretor Antônio João Abdalla-PMSP
É um projeto que nos leva a descobrir todas as
dificuldades e também o quanto pode ser prazeroso essa maneira de ensino, pois o projeto apresentou suas dificuldades e suas gratificações
como qualquer outro, porém, o mais importante
é saber distinguir quando devemos desistir ou
quando devemos persistir com o projeto é preciso
ter sensibilidade ao continuar mesmo quando o
projeto pode dar errado, por isso devemos parar,
respirar, avaliar e retornar de uma outra maneira.
Com esse
mostrar uma
da e propor
tir do estudo

Acredito no projeto e acho que o mais importante de tudo foi essa experiência e reflexão e toda
vivência relatada para afirmar aqui nas considerações finais, que a pedagogia pode e deve trabalhar com a música em sala de aula com as crianças.
Devemos sim trabalhar com eles e não
olhar para as limitações, e respeitar a individualidade de cada criança, fazer um ambiente
transformador
e
aconchegante.
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HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO BRASIL: IMPLICAÇÕES
ENVOLVIDAS NA ORGANIZAÇÃO DAS LEIS AO COTIDIANO ESCOLAR
RESUMO: O tema deste artigo “História da Educação Básica no Brasil: Implicações Envolvidas

na Organização das Leis ao Cotidiano Escolar” se justifica pela necessidade do conhecimento
dessas leis que regulam a estrutura, a organização e o funcionamento do ensino brasileiro,
já que isso conduz a uma educação mais consciente e ao aprofundamento dos direitos
de cidadania. O problema é examinar em detalhe os princípios que regulam a gestão dos
sistemas de ensino nacionais e a forma como foram estruturados, até chegar aos três níveis
em que se divide hoje a Educação Básica no Brasil, pois se trata de um painel muito amplo
e complexo que precisa ser comentado, refletido e discutido O objetivo geral é contribuir
para que as leis educacionais não sejam apenas uma carta de intenções, pois só assim os
princípios educacionais que estão na Constituição Federal de 1988 e na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB 9394) de 1996 se concretizar de fato, proporcionando
uma escola universalizada e de qualidade. Para tanto, pretende-se fazer uma síntese do
estudo atualizado em relação escola e ensino, na esperança de gerar uma reflexão sobre a real
situação vigente. O pressuposto é que a melhora da educação brasileira depende da definição
dos papéis dos responsáveis por ela como governo, escola, professores, alunos e comunidade.
Os procedimentos metodológicos valeram-se da pesquisa bibliográfica, baseada na leitura de
diversos autores renomados no assunto, por meio de materiais impressos e eletrônicos.

Palavras-Chave: Educação Básica; Legislação; Cotidiano Escolar, Brasil.
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INTRODUÇÃO
Conhecer a história da Educação Básica no Brasil é bastante interessante e necessário, visto que todos buscam sempre mudanças positivas, mas se esquecem de que devem refletir sobre a complexidade de tudo que envolve a educação brasileira e entender o seu funcionamento
legal e estrutural, antes de buscar os avanços. A justificativa do tema surgiu, exatamente, da reflexão a respeito da situação atual da educação no Brasil, que tem suas escolas, a cada dia que
passa, mais defasadas em relação aos materiais, professores e estudantes interessados no ensino que lhe é oferecido, além de envolver muita violência, falta de interesse, indisciplina e insatisfações dos envolvidos. O problema é examinar em detalhe os princípios que regulam a gestão dos sistemas de ensino nacionais e a forma como foram estruturados, até se chegar aos
três níveis em que se divide hoje a Educação Básica no Brasil, pois se trata de um painel muito
amplo e complexo que precisa ser comentado, refletido e discutido sobre os efeitos do processo de ensino que precisa incluir, avaliar e controlar a indisciplina e a violência nas instituições.
O objetivo geral baseia-se em investigar a Educação Básica contemporânea do País, com
sua legislação, estrutura, organização e funcionamento, para descobrir o porquê de ela não
apresentar qualidade. É por meio do conhecimento real da situação e do porquê de todas as implicações envolvidas, que será possível refletir e contribuir para que as leis educacionais não sejam apenas uma carta de intenções, pois só assim os princípios educacionais que estão na Constituição Federal de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional de 1996 se concretizar de fato, proporcionando uma escola universalizada e de qualidade.
Os objetivos específicos envolvem: esclarecer, do ponto de vista crítico, legal e analítico, qual a
responsabilidade de cada um dos atores (governo, escola, professores, alunos e comunidade) na
transformação da Educação Básica brasileira; mencionar que a educação escolar brasileira ocorre mediante um contraste entre o real e o idealizado na legislação; ideal este que se utiliza de proposições
jurídicas vinculadas às transformações econômicas, políticas, sociais e culturais, tendo em vista que
entre o factual e o ideal está o contexto sobre o qual repousa a mais verdadeira de todas as realidades;
enfatizar que o contraste acima citado, revela que os milhares de sistemas do ensino brasileiro, constituídos pela União, por 26 estados, pelo Distrito Federal e por 5.565 municípios, enfrentam diversos
desafios e limites, pautados, desde os anos 1980, pelos paradigmas da eficiência e da eficácia, a fim
de responder assertivamente à economia globalizada, que torna o mercado de trabalho cada dia
mais especializado e competitivo. Entende-se que somente com estes esclarecimentos apontados
acima nos objetivos geral e específicos, torna-se possível ampliar a visão educacional e refletir sobre
as circunstâncias atuais do sistema educacional e das políticas públicas existentes no Brasil;chegando-se à conclusão de o porquê de não haver, hodiernamente, uma Educação Básica de qualidade.
A Metodologia utilizada na realização deste estudo envolveu uma pesquisa bibliográfica, ou seja, uma pesquisa baseada na leitura de diversos autores renomados no assunto, por meio de materiais impressos e digitalizados (livros, revistas técnico-científicas, jornais, dissertações e anais de eventos científicos). O Referencial Teórico baseia-se,
especialmente, em: Piletti e Rossato (2010), Veloso (2009), Libâneo (2006), Alves (2005), Constituição Federal do Brasil de 1988, LDB (9394) de 1996 e nos Parâmetros Curriculares Nacionais
PCN´s de 1998, dentre demais legislações e outros renomados autores que tratam do tema.
308

Revista Educar FCE - 22 ª EDIÇAO - JULHO / AGOSTO - 2019

SÍNTESE HISTÓRICA DA
ATUAL EDUCAÇÃO BÁSICA
BRASILEIRA: LEGISLAÇÃO,
ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E
FUNCIONAMENTO
Reitera-se, aqui, que devido a amplitude
e complexidade deste estudo, delimitou-se
mencionar a Educação Básica brasileira referente ao período final dos anos 1980, no
qual o Regime Militar teve seu fim e com ele
surgiu um Governo Democrático que criou a
Constituição Federal de 1988. Esse Governo Democrático, demonstrando preocupação com a Educação Nacional, delimitou um
prazo de 10 (dez anos) para a padronização
do ensino no país e o fim do analfabetismo,
ou seja, zerar o número de pessoas que não
soubessem ler e escrever (ALVES, 2019).

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
IV
co

-

gratuidade do ensino públiem
estabelecimentos
oficiais;

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da
lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de
Assim, extinguiu-se a segunda LDB, cria- provas e títulos, aos das redes públicas;
da em 1971, para vigorar a terceira LDB, Lei
VI gestão democrática do en9394, promulgada em 1996 e que está em
público,
na
forma
da
lei;
vigência até hoje e fornece às orientações sino
necessárias para uma educação padronizada.
VII - garantia de padrão de qualidade;
Dentre as leis que regem a Educação Básica
VIII - piso salarial profissional naciono Brasil, há dois artigos da Constituição Federal de 1988, em seu Capítulo III que trata nal para os profissionais da educação es“Da Educação, da Cultura e do Desporto”, que colar pública, nos termos de lei federal.
em sua Seção I - “Da Educação”, diz o seguinte:
Parágrafo único. A lei disporá sobre as cateArt. 205. A educação, direito de todos e de- gorias de trabalhadores considerados profisver do Estado e da família, será promovida e sionais da educação básica e sobre a fixação
incentivada com a colaboração da sociedade, de prazo para a elaboração ou adequação de
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seus planos de carreira, no âmbito da União,
seu preparo para o exercício da cidadania e sua dos Estados, do Distrito Federal e dos Municíqualificação para o trabalho (BRASIL, CF, 1988). pios(BRASIL, CF, Texto compilado até a Emenda Constitucional nº. 91 de 18/02/2016).
Art. 206.
O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

o

I

igualdade de condições para
acesso e permanência na escola;
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Vale ressaltar que a LDB (9394/96) concede ampla liberdade aos municípios para
a organização educacional. No entanto, esses municípios devem oferecer uma educação de qualidade, contribuindo, assim,
para o desenvolvimento dos alunos e torná-los cidadãos qualificados para conseguirem atuar com sucesso na sociedade.
Surgiram também os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN´s, 1998), sendo um documento
muito importante para nortear os educadores
no Brasil. É uma orientação para o ensino nas
escolas de todo o país, segundo o Ministério
da Educação (MEC). Este documento foi criado
para orientar e, principalmente, garantir uma
educação de qualidade e padronizada no país.
Os PCNs propõem um currículo baseado nas competências básicas e vivências de
vida dos alunos. Em um trecho deste documento, encontra-se a seguinte frase:
[...] Mais do que reproduzir dados, denominar classificações ou identificar símbolos, estar
formado para a vida, num mundo como o atual,
de tão rápidas transformações e de tão difíceis
contradições, significa saber se informar, se comunicar, argumentar, compreender e agir, enfrentar problemas de qualquer natureza, participar socialmente, de forma prática e solidária,
ser capaz de elaborar críticas ou propostas e,
especialmente, adquirir uma atitude de permanente aprendizado (BRASIL, PCN´s, 1998).
Para elaborar os PCN´s, em 1998, foram necessários vários encontros com educadores de
várias regiões do país, tudo conforme as diretrizes gerais estabelecidas pela LDB (9394/96).
Em conformidade com o MEC,os PCN´s
foram redigidos na intenção de ajudar os professores em sua docência, estimulando-os
e apoiando-os a refletirem sobre sua prática
diária, tornando-os aptos a planejar suas au310

las, desenvolver o currículo escolar e formar
alunos capazes de enfrentar a vida adulta
com autonomia e cidadania (ALVES, 2019).
Tal documento defende a linha Construtivista como modelo de alfabetização e letramento. Modelos estes usados e aprovados pelas
educadoras Ana Teberowsky e Emília Ferreiro.
Tal linha de ensino defende a valorização do
conhecimento prévio da criança. Ou seja, trabalhar com o que ela traz de casa e buscar um
meio de envolvê-la na aprendizagem escolar. O
método construtivista não apóia o uso de cartilhas, nem de materiais únicos para todos. Ou
seja, aconselham o uso de textos que estejam
relacionados ao universo da criança. No entanto, alguns pesquisadores dizem que a culpa na
falha da alfabetização no Brasil é fruto da linha
Construtivista, pois as crianças oriundas de famílias pobres, não tem acesso a uma bagagem
cultural abrangente e não trazem consigo ferramentas para o aprendizado. (ALVES, 2019)
O que se pode dizer mediante o supracitado, é
que, obviamente, nenhum sistema escolar que
se preze pode ignorar o contexto econômico e
político ao qual se vincula, tampouco pode subordinar-se a ele ou estar, exclusivamente, a seu
serviço. No entanto, conforme Piletti e Rossato (2010), tal postura é comum na organização
dos sistemas de ensino do Brasil e do mundo,
ocasionando frequentes equívocos históricos.
Por isso, reitera-se, aqui, que o primeiro
e grande desafio de nosso sistema educacional “não é substituir um império de leis
por outro”, como se tem feito normalmente na história da organização da educação
brasileira, e sim “dispor de leis cujo conteúdo normativo não seja tratado como mera
carta de intenções, mas como programa de
Estado.” (PILETTI e ROSSETO, 2010, p. 9)
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De acordo com os autores acima, se o
Brasil e os brasileiros alcançarem essa proeza, o sistema educacional do País chegará a “idade da razão” e logrará sua
emancipação política, assim como, a educação escolar brasileira terá conquistado
o direito de ver seus direitos respeitados.
É a partir daí que os mandamentos legais e os
princípios educacionais que constam na CF de
1988 e na LDB de 1996 se concretizar de fato,
proporcionando uma escola universalizada e
de qualidade, organizada democraticamente,
com recursos abundantes, professores bem
pagos e com tempo livre para planejar e preparar suas aulas, pesquisar e corrigir suas provas.
(...) Após essa conquista, no entanto, a escola ainda estará frente a frente com outro
grande desafio: garantir que esse sistema
eficaz politicamente se transforme em um
sistema capaz de promover a emancipação
humana e de evitar que as contradições externas ao mundo escolar acabam por dominá-lo, transformando a escola em um
espaço excludente, despolitizado e discriminador. (PILETTI e ROSSATO, 2010, p. 10)

PRINCÍPIOS DA GESTÃO DA ESCOLA
BÁSICA E SUAS INFLUÊNCIAS
SOCIOPOLÍTICAS E ECONÔMICAS
NA ORGANIZAÇÃO
De acordo com Veloso (2009), a LDB
(9394/96) define que a educação escolar ou
a escolarização deve se desenvolver predominantemente por meio de um ensino em
instituições próprias e pela mediação de profissionais especializados, com um trabalho
sistematizado tanto de formação e instrução,
que transmita conhecimentos e saberes (ciência, técnica, artes), valores (ética), quanto
de preparação para a vida política (cidadania)
e econômica (trabalho e profissionalização).

Desde então, a gestão escolar passou a fazer
parte da estrutura educacional da Educação
Básica, cuja organização em diversos níveis
e etapas deve orientar-se pelos princípios da
organicidade, sequencialidade e articulação,
tal como determinam as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (BRASIL, PARECER CNE/CEB N. 7/10).
É bom esclarecer que,
(...) Quando se trata da gestão e da organização da Educação Básica, é preciso lembrar
que, a centralização do poder decisório na tríplice vertente do controle financeiro, da burocracia administrativa e da padronização didática, cristalizou-se, ao longo da história da
educação brasileira, em um dos entraves mais
perniciosos ao desenvolvimento do ensino
básico e, em particular, à sua democratização.
Portanto, um dos primeiros passos para a
educação escolar (ou uma escola) constituir-se como um sistema organizacional sólido e
aberto é definir seus objetivos do modo mais
democrático possível. A partir disso, esse
sistema escolar deverá organizar seus vários
elementos(órgãos, leis, portarias, regimentos,
escola, professores, alunos, comunidade, governo, direção, didática, currículo etc.) para
estabelecer e dividir, de maneira interdependente, tarefas e responsabilidades, visando
uma ação organizada rumo aos objetivos estabelecidos (PILETTI e ROSSATO, 2010, p. 29).
Hoje, a educação escolar oferece uma instrução ou ensino, primordialmente caracterizado
pela formalidade, pela continuidade dilatada e
progressiva em etapas e níveis, por intencionalidades (entre as quais se destacam, conforme a LDB (9394/96), em seu art. 2º., “o pleno
desenvolvimento do educando, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” e pela sistematização didática e pedagógica das atividades educativas.
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E, embora a educação escolar procure, segundo a LDB (9394/96), oferecer formação
geral para os alunos, uma de suas grandes
limitações, na prática, é acabar por enfatizar, bem provavelmente de modo exagerado, o desenvolvimento cognitivo-intelectual
e a preparação para o trabalho. E, parafraseando Veloso (2009), em razão disso, faz
uso de um conhecimento que tende a ser
avaliado com base em aspectos “conteudistas” (não que estes não sejam importantes),
formais e quantitativos, e “acirra nas escolas o espírito meritocrático, estimulado, sobretudo, com o nascimento da escola moderna” (PILETTI e ROSSATO, 2010, p. 31).

do atual, segmentos da sociedade têm exigido que as escolas, efetivamente, ofereçam uma formação mais ampla, voltada para
o desenvolvimento dos aspectos físicos,
emocionais, psicológicos, morais e sociais.

Porém, os sistemas escolares são sistemas
abertos e tendem a reproduzir, geralmente,
as virtudes e os vícios das relações sociais,
políticas e econômicas que os estruturam e
organizam. Assim, se no sistema social predomina a desigualdade, o individualismo, a exploração de uns sobre os outros, essas condições tendem a se reproduzir na escola. Tal
fato atribui à educação escolar e à educação,
de um modo geral, um grande desafio quando
Conforme Mills (1973, p. 268), houve um se pretende associar a escola a uma prática
novo modo de pesquisa na educação que educativa e politicamente transformadora.
acabou transformando a ciência em “braço direito” do desenvolvimento econômico
A GLOBALIZAÇÃO E SEUS REFLEXOS
capitalista. E, esse processo foi transferinNA GESTÃO DA ESCOLA BÁSICA
do a função da educação da política para a
economia e atingiu, sobretudo, o Ensino
Médio, com o fim de preparar as novas geConforme visto anteriormente, o sisterações para empregos melhores e alcançar o progresso de uma sociedade que pas- ma escolar constituiu um subsistema social
sou a ser vista como “sociedade-empresa”. em que está inserido. Por isso, as transformações proporcionadas pela globalização
Em síntese, deduz-se, após a assimilação e pelo neoliberalismo não só influenciaram
dos textos acima, que, na prática, os siste- o modo de organização das empresas em
mas escolares oferecem uma educação mais geral como provocaram uma mudança nos
utilitarista e pragmática, mesmo que as leis sistemas de ensino e no processo de eseducacionais prevejam uma formação geral colarização no Brasil e em todo o mundo.
voltada para a cidadania e para a formação
De acordo com Libâneo (2006), as mudande valores. Assim, promovem uma “(...) ideologia de adaptação à vida que estimula a acei- ças organizacionais atingem a educação na
tação desses modos de vida em massa, em medida em que as reformas dos sistemas
vez de estimular a luta pela transcendência escolares se tornam prioridade mundo afoindividual e pública” (MILLS, 1973, p. 323). ra. Tais reformas procuram, geralmente, formar um novo tipo de trabalhador: não mais
Entretanto, em razão do acirramento de um trabalhador passivo, disciplinado e meproblemas sociais (individualismo, pobreza, morizador, mas sim, criativo, versátil, com
violência, desemprego etc.), éticos (discri- visão sistêmica e capacidade de lideranminação etc.), políticos (corrupção etc.), e ça, empreendedorismo e excelente potende saúde (depressão, estresse etc.) do mun- cial de reciclagem (aprendizagem contínua).
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Nesse contexto, os sistemas escolares vêm
mudando seu enfoque organizacional, estrutural, didático e pedagógico. A tônica dessa
transformação é adaptá-los a incentivar resultados de desempenhos, estimulando a
competição entre escolas, que passam a ter
receitas e recursos atrelados ao número de
alunos e ao seu desempenho. Por outro lado,

em 1995 que a política educacional brasileira passou a guiar-se hegemonicamente pelo
teor da nova tendência, e isso se deu quando o governo federal elaborou o “Plano Decenal Acorda Brasil: Está na Hora da Escola”.
Com esse plano, os sistemas de ensino brasileiros voltaram-se principalmente, à “descentralização da administração das verbas federais, elaboração do currículo básico nacional,
educação a distância, avaliação nacional das
escolas, formação dos professores, parâmetros
para o livro didático (...)”(LIB NEO; OLIVEIRA
e TOSCHI, 2006, p. 35), entre outras metas.

(...) essas reformas também garantem, frequentemente, elevado grau de descentralização a esses sistemas escolares, a fim de muni-los
de autonomia organizacional para responder
aos desafios e metas colocados. Ampliam, assim, a responsabilização dos agentes locais e
comunitários, que passam a monitorar o deAssim, o ensino brasileiro inseriu-se efesempenho das escolas (VELOSO, 2009, p. 13). tivamente no novo quadro político e econômico mundial, assumindo, internamente,
Esse processo conta com o apoio técnico, as orientações de organismos internaciofinanceiro e político de organismos interna- nais. Nesse contexto, foram estabelecidos
cionais, como a Organização de Cooperação os princípios que serviram de base para a
e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a Or- elaboração e aprovação da LDB (9496/96),
ganização das Nações Unidas para a Educação, dos PCN´s (1998), das Diretrizes CurriculaCiência e Cultura (UNESCO), o Banco Inter- res Nacionais (DCN´s, 2013) e do Plano Nanacional de Reconstrução e Desenvolvimento cional de Educação (PNE, Lei 10.172/01), o
Mundial (BIRD), também chamado de Banco que promoveu uma reforma integral e sisMundial. “As mudanças promovidas giram em temática na política educacional do Brasil.
torno de quatro pontos: o currículo nacional,
a profissionalização dos professores, a gesSegundo Piletti e Rossato (2010), um dos
tão educacional, e a avaliação institucional” mais recentes reflexos desse processo de re(LIB NEO; OLIVEIRA e TOSCHI, 2006, p. 34). forma foi à aprovação, em março de 2007,
do Plano de Desenvolvimento da Educação
No caso do Brasil, essa orientação refletiu- (PDE), que reúne 47 medidas sobre diver-se em nossa realidade educacional a partir, sas temáticas, da Educação Infantil ao Ensisobretudo, da Conferência Mundial da Edu- no Superior e 17 dessas medidas se refere à
cação para Todos, que ocorreu em 1990, em Educação Básica. No mês seguinte, o DecreJomtien, na Tailândia. Esse evento, organizado to 6.094, de 24 de abril de 2007, estabelepela UNESCO, estabeleceu metas prioritárias ceu o Plano de Metas Todos pela Educação
para a educação nos países mais pobres (entre (compromisso), que, na qualidade de prinelas a universalização do Ensino Fundamental). cipal etapa do PDE, instituiu 28 diretrizes
ou metas para a Educação básica no Brasil,
Com isso, em 1993, o Brasil elaborou o Pla- visando “conjugar os esforços da União, esno Decenal de Educação para Todos (1993- tados, Distrito Federal e municípios, atuan2003), que começou a orientar nosso ensino do em regime de colaboração, das famílias
segundo a nova tendência mundial. Mas, foi e da comunidade, em proveito da melhoria
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da qualidade da educação básica” (BRASIL,
PMTE/PDE, 2007, art. 1º.) e, na esfera de
sua competência, atingir as metas do Plano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste estudo, chegou-se às seguintes conclusões: para a Educação Básica brasileira
ter mais qualidade é preciso que ela desenvolva suas metas da maneira mais democrática possível. Seus atores educacionais
(pais, professores, governo, gestão, alunos
e comunidade) devem trabalhar juntos, em
harmonia, responsabilidade e organização.

O MEC, mediante a Base de Dados Educacionais em um informe elaborado pelo
Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos
(INEP) fica incumbido de indicar as metas que
devem ser alcançadas e o tempo necessário
para tal. E é o Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB) que passou a ser, então, o indicador que verifica se as metas fiÉ preciso respeitar, obedecer à legislação,
xadas no termo de adesão foram cumpridas. pois a CF de 1998 e a LDB 9394 de 1996,
estão aí para serem cumpridas. Elas foram
Enfim,de acordo com tudo que foi expla- elaboradas com este propósito, assim como
nado até o momento, o contexto político os PCN´s e as DCN´s da Educação Infantil,
e econômico contemporâneo necessita- do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.
va que os sistemas de ensino adotassem
uma cultura de planejamento reforçada, em
Deve haver na escola, uma sistematização
prol de uma gestão por resultados (metas). didática e pedagógica das atividades educativas. Isso facilita a vida de todos na unidaUma vez concebidos como um sistema aber- de escolar e na vida do estudante. É preciso
to, a organização e o funcionamento escolar que, na escola, o professor se recorde que
passaram a se guiar, sobretudo, por uma visão os conteúdos devem ser ministrados, mas,
de administração eficiente que articula uma conforme traz a LDB 9394/96, é importansérie de ações estratégicas com base nos se- te olhar o aluno em sua totalidade, como
guintes princípios: planejamento; coordena- um ser que precisa ter atendidas as suas neção sistêmica; descentralização e autonomia; cessidades físicas, emocionais, culturais, ingestão democrática; delegação de competên- telectuais, sociais, psicológicas e afetivas.
cias; arranjos educativos territoriais e locais.
A educação que não é ministrada seguindo
E tudo isto significa que é a interação e a esses preceitos, tende a ser uma educação
responsabilidade dos atores educacionais (go- mais utilitarista e pragmática. E não é isso
verno, escola, pais, alunos, comunidade...) que que preconiza a legislação, já que ela está
pode transformar a Educação Básica brasileira, voltada à cidadania e à formação de valores.
dando-lhe a qualidade que ela tão necessita.
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Tudo bem que as escolas, como sistemas
abertos, tendem a reproduzir, geralmente, as
virtudes e os vícios das relações sociais, políticas e econômicas que as estruturam e organizam; mas, de jeito nenhum, na escola, deve
predominar a desigualdade, o individualismo,
a exploração de uns sobre os outros. Esse desafio a escola precisa vencer, pois só assim haverá transformação na educação ministrada.

Assim, depende de todos se unirem para que
se consiga universalizar o Ensino Fundamental e o Básico, no País. Essas disparidades entre as regiões devem ser extinguidas. O Brasil
tem que crescer no ranking da educação, mostrando aos organismos internacionais como a
Unesco, a OCDE e o BIRD, dentre outros, que
o brasileiro é capaz, responsável e que sabe
usar bem sua inteligência, que consegue sim
universalizar o Ensino Fundamental, acabar
com o analfabetismo e fazer juz à Conferência
Mundial da Educação para Todos, que ocorreu em 1990, na Tailândia. Afinal, esse evento
estabeleceu metas prioritárias para a educação brasileira e é vergonhoso não termos
ainda atingido isto, depois de quase 20 anos.

O mundo todo, não só o Brasil, após o grande desenvolvimento das TIC´s - Tecnologias
da Informação e Comunicação mudou muito.
Assim, no mundo todo, a educação passou e
passa por crises, mas já passou da hora de se
superar isso e, principalmente, de haver uma
conscientização coletiva de obediência às
normas, leis e princípios, partindo-se para um
Enfim, de acordo com tudo que foi explatrabalho em equipe eficiente e responsável. nado até o momento, o contexto político e
econômico contemporâneo necessita que
Já passou a época em que o aluno tinha os sistemas de ensino adotem uma cultumedo do professor e do diretor, e, com isso, ra de planejamento reforçada, em prol de
não opinava em nada. Hoje, o trabalho é mú- uma gestão por resultados (metas). A adtuo, recíproco. Hoje, a comunidade atua nas ministração das escolas necessita ser mais
questões escolares. Houve descentralização e eficiente, articular ações estratégicas e
deve imperar cooperação entre todos. É isso competentes. E isto só é possível também
que deve existir na escola, hodiernamente. com a interação dos atores educacionais.
Só haverá uma educação de qualidade mesmo, na Educação Básica, quando o enfoque
se voltar para a organização, para a estrutura, para o funcionamento da unidade escolar.
Assim como, para o novo comportamento do
professor, que deve ter consciência de que não
detém mais os conhecimentos, mas media-os.
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GISELE APARECIDA DOS SANTOS
GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA (LICENCIATURA PLENA) PELA
FACULDADE DE PINHAIS; EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHARELADO E LICENCIATURA) PELA FACULDADE NOSSA CIDADE; PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA; PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
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O LETRAMENTO COMO FERRAMENTA PARA A FORMAÇÃO DE
INDIVÍDUOS CONSCIENTES
RESUMO: Na atualidade é evidente a necessidade de se pensar em alfabetização e

letramento como processos de fundamental importância na formação do indivíduo. Nesse
sentido, o principal objetivo deste trabalho foi refletir acerca da importância do processo de
alfabetização como primeiro recurso para a constituição de indivíduos letrados, capazes de
atender às demandas sociais de leitura e escrita, sempre ressaltando o letramento como aliado
primordial para a formação de cidadãos conscientes. As escolas, em destaque os professores,
precisam se conscientizar de seu papel e buscar com o trabalho de leitura e escrita incorporar
o letramento, procurar estratégias que o auxiliem a ir além de uma alfabetização voltada
unicamente para a aquisição de códigos linguísticos. É necessário não apenas decodificar sons
e letras, mas entender os significados do uso da leitura e da escrita em diferentes contextos.
É necessário saber como as mudanças estão sendo aceitas, como estão sendo colocadas em
prática, contribuindo para a formação dos futuros cidadãos de maneira que se tornam capazes
de exercer plenamente sua cidadania.

Palavras-chave: Alfabetização; Letramento; Práticas Sociais de Leitura; Escrita.

318

Revista Educar FCE - 22 ª EDIÇAO - JULHO / AGOSTO - 2019

INTRODUÇÃO
Atualmente, não basta mais saber ler e escrever tão somente, ou seja, codificar e decodificar sinais gráficos. Faz-se necessário
reconhecer, apropriar-se e se envolver nas
funções sociais da leitura e da escrita. É importante que o indivíduo além de alfabetizado, seja letrado; aquele que além de ler
e escrever é capaz de lidar com as demandas sociais oriundas da leitura e da escrita.
É necessário saber como as mudanças estão
sendo aceitas, como estão sendo colocadas em
prática e estilo, contribuindo para a formação
dos futuros cidadãos de maneira que se tornam
capazes de exercer plenamente sua cidadania.

da leitura, sendo capaz de utilizá-las com desenvoltura, com propriedade, para dar conta
de suas funções sociais e profissionais. Dessa
forma, o domínio do código escrito é apenas
o primeiro passo para o letramento. Sendo assim, o letramento se sobrepõe à alfabetização.
Nesse contexto, no qual estão inseridas a
leitura e a escrita, é importante que os professores se posicionem, informem-se e se
organizem. Sendo assim, este trabalho foi
construído na tentativa de inspirar professores de diversas áreas. Em primeiro, os de
classes de alfabetização e de séries inicias no
intuito de auxiliá-los para atender, impulsionar e encaminhar os educandos e que pouco têm se beneficiado das ferramentas de
leitura e escrita, pois, não estão sendo preparadas por nosso sistema de ensino, mais
precisamente desde a alfabetização, para lidar com elas de maneira satisfatória e hábil.

Os debates educacionais há décadas vêm
se posicionando e abrindo novas discussões
voltadas para um novo termo, que muito
tem a ver com essa mobilização social voltada para as destrezas de leitura e escrita, letramento, que é o “resultado da ação
Nesse sentido, este trabalho se justifide ensinar e aprender as práticas sociais
de leitura e escrita” (SOARES, 2004, p. 39). ca pela necessidade de se pensar em alfabetização e letramento como processos
Mas, que diferença existe entre ser alfabe- de fundamental importância na formação
do indivíduo, empregando assim métodos
tizado e letrado?
Para Soares (2010), a diferença está na ex- mais eficazes e capazes de preparar os alutensão e na qualidade do domínio da leitura e nos para o pleno exercício da cidadania.
escrita. Um indivíduo alfabetizado conhece o
Alfabetizar letrando se faz necessário,
código alfabético, domina as relações grafofônicas, isto é, sabe que sons as letras repre- pois, concederá ao educando tanto a capasentam, consegue ler palavras e textos sim- cidade de ler e escrever textos, bem como
ples, porém, não é necessariamente usuário a habilidade de leitura de mundo, podenda leitura e da escrita na vida social. Indivídu- do assim indagar as supostas verdades se
os alfabetizados podem, eventualmente, ter tornando sujeito da aprendizagem e não
pouca ou nenhuma familiaridade com a es- mero objeto (MOREIRA & ROCHA, 2018).
crita dos jornais, livros, revistas, documentos,
Tornar-se letrado, saber lidar com as dee tantos outros tipos de textos; podem também encontrar dificuldades para se exprimi- mandas sociais de leitura e escrita do dia-arem por escrito. Letrado, no sentido em que -dia, certamente não é tarefa fácil. Muitas
se está usando esse vocábulo, é alguém que crianças, jovens e adultos enfrentam muitas
se apropriou de modo suficiente da escrita e dificuldades diante dessas aquisições, e essa
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falta de habilidades acaba por contribuir para
o aumento dos índices de reprovação, evasão e fracasso escolar (FRADE, 2018). Dessa
forma, foi eleito como problema de pesquisa:
Quais os caminhos que a alfabetização deve
percorrer, unida ao letramento, de forma a
contribuir significativamente na construção
de cidadãos verdadeiramente habilidosos perante às demandas sociais de leitura e escrita?
Norteado por esse questionamento, este
trabalho tem por objetivo geral refletir a importância do processo de alfabetização como
fonte primeira de propulsão para a formação
de sujeitos letrados, capazes de atender às
demandas sociais de leitura e escrita, sempre
evidenciando o letramento como aliado essencial para a formação de cidadãos conscientes.

Atualmente, os discursos nacionais pregam a
erradicação do analfabetismo no sentido mais
estrito do termo, aquele relacionado aos que
não sabem ler, por não terem domínio do código da escrita. Entretanto, para Costa (2004, p.
13) o lançamento do programa de alfabetização
de adolescentes e adultos, o recente “Programa Brasil Alfabetizado”, desenvolvido no governo Lula em agosto de 2003, nos remete a
uma segunda preocupação, ao de não somente
promover a apropriação da escrita em seu sentido de códigos e decodificações, mas também
promover o ato de “letrar”, aos atualmente considerados como analfabetos funcionais, aqueles que possuem certo nível de escolaridade,
passaram alguns anos na escola, sabem assinar
o nome ou decodificar textos, mas não tiveram a oportunidade de se tornarem “letrados”,
ou seja, de fazer uso cotidiano e com sucesso da leitura e da escrita (COSTA, 2004, p.13).

Nesse sentido, pretende-se analisar o processo de aquisição da leitura e da escrita, vivenciado por crianças e adultos, a fim de exaSegundo Mello e Ribeiro (2010, p. 16):
minar a alfabetização que vem caminhando
exatos 56% dos jovens brasileiros de 15 anos
desvinculada do letramento, dentro de uma não entendem quase nada do que lêem. Para eles,
sociedade que necessita de pessoas letradas. a ferramenta de leitura mais atrapalha que ajuda
na escola. A falta de habilidade com as letras leE, para tanto, foi realizada uma Pesqui- vou o país a ficar entre os dez piores do mundo
sa Bibliográfica, fundamentada em Fer- em interpretação de texto, segundo o Programa
reiro (2001), Soares (2004, 2010), Mello internacional de Avaliação de Estudantes (PISA).
e Ribeiro (2010), entre muitos outros.
Um dos motivos apontados para o baixo desempenho dos alunos brasileiros em
LETRAMENTO: UM NOVO TERMO
vista da avaliação são as taxas de repeNO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO
tência (MELLO & RIBEIRO, 2010, p.16).
Nos últimos anos, o Brasil ressaltou avanços quantitativos no campo educacional. Um
grande número de crianças se encontra inserida nas instituições escolares. Entretanto, os
problemas relacionados à qualidade da educação brasileira ainda perduram; sobretudo,
porque analfabetos ainda continuam sendo
produzidos por nosso sistema educacional.
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Para o coordenador geral da Unesco
em
Pernambuco,
Julio
Jacobo,
(apud MELLO & RIBEIRO, 2010, p. 16):
o excesso de jovens que não compreendem
o que lêem deve-se a deficiência da educação
no país. [...] projetos de aceleração, existentes
em vários estados (...) fabricam analfabetos
funcionais (pessoas que sabem ler e escrever,
embora não compreendam os significados
dos textos), (MELLO & RIBEIRO, 2010, p. 16).
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Jacobo aponta também a evasão escolar
como um dos fatores consequentes do analfabetismo funcional “o aluno que não entende
o que lê passa a achar as aulas desinteressantes e as turmas de 4ª séries do ensino fundamental são os que mais possuem analfabetos
funcionais” (MELLO E RIBEIRO, 2010, p.16).
Se partir desse ponto, é possível perceber que aprender a identificar o código de escrita, saber como funciona o sistema de escrita, decifrar as palavras, mas
não saber usá-las de maneira inteligente,
tem se tornado um novo problema do sistema educacional que precisa ser revisto.
O fato de a alfabetização não estar desenvolvendo habilidades necessárias aos estudantes de nossa sociedade, tem levantado
muitos questionamentos acerca da verdadeira especificidade da alfabetização e fomentado discussões para um novo fenômeno, denominado no Brasil como letramento e que
foi desenvolvido para conceituar uma nova
capacidade, a de usar as ferramentas de leitura e escrita de forma competente, dinâmica
e prática para a vida pessoal e em sociedade.
A partir de então, diferentes sociedades,
cada qual com sua estrutura social, cultural
e econômica, passaram a encarar as habilidades de leitura e escrita como questão fundamental a ser discutida e analisada, pois, o
sistema não estava mais desenvolvendo cidadãos socialmente ativos em relação às práticas sociais de leitura e escrita. Nos países desenvolvidos, a deficiência de tais habilidades,
começou a se destacar quando se constatou
que a população, embora alfabetizada, não
dominava de maneira satisfatória as práticas
de leitura e escrita necessárias para uma participação ativa e competente na sociedade.

Ao final da década de 80, os pesquisadores
brasileiros começaram suas pesquisas a fim
de analisar na população brasileira, preferencialmente jovens e adultos, o nível de letramento. Embora alfabetizada, se considerar
como alfabetizados aqueles indivíduos que
alcançaram a 4ª série do ensino fundamental,
baseados no argumento de que são necessários quatro anos de escolaridade para se adquirir o domínio da leitura e da escrita e sua
boa utilização diante das demandas sociais
(SOARES, 2004), foi observada pelos pesquisadores brasileiros a mesma dificuldade de fazer uso de conhecimentos de leitura e escrita,
para obter bons resultados em suas relações
sociais, profissionais e até mesmo pessoais.
Se pesquisar mais, é possível descobrir que
a palavra letramento é uma tradução da palavra inglesa literacy, sendo definida como “a
condição de ser letrado” (SOARES, 2004, p.
35), e a palavra letrado segundo a definição
acima, apresenta sentido diferente daquele que vem tendo em português. Em inglês,
o sentido de literate (letrado), é “educado; aquele que apresenta habilidade de ler
e escrever” (SOARES, 2010, p. 36), em que
palavra literate indica a qualidade que caracteriza a pessoa que tem domínio da leitura e da escrita. Assim, literacy, caracteriza o
indivíduo que é literate, ou seja, aquele que
além de saber ler e escrever, ainda faz uso inteligente e constante da leitura e da escrita.
Desse modo, ao observar tais traduções é
possível verificar que existe uma diferença
significativa entre ser alfabetizado, saber ler
e escrever; dominar os símbolos da língua e
ser letrado (em inglês, visto que ainda não é
encontrado nos dicionários da língua portuguesa, o significado atualmente aplicado a
essa palavra), que é aquele que vive em constante uso das práticas de leitura e escrita.
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Ao despertarmos para o termo letramento
e incluí-lo ao nosso vocabulário educacional,
nos deparamos com a dura e grande realidade
do sistema educacional brasileiro: nosso problema não é apenas o de ensinar a ler e a escrever, mas também o de conduzir os educandos
para o verdadeiro uso da leitura e da escrita;
e o envolvimento em práticas sociais destas
mesmas aquisições (SOARES, 2004, p. 58).

O sujeito que se torna letrado, passa a viver de forma diferente, a falar diferente e a
compreender o mundo de maneira distinta.
“Aquele que aprende a ler e a escrever e passa a usar essas habilidades, envolvendo-se em
práticas de leitura e escrita, torna-se um indivíduo diferente, adquire um outro estado,
uma outra condição” (SOARES, 2004, p. 36).
É uma prática de leitura e escrita constante, para se alcançar à condição de ser letrado.
Envolver os alunos em práticas de letra- Para Soares é um continuum ler e escrever.
mento e torná-los sujeitos letrados, requer
fornecer-lhes condições para que haja o leEntretanto, nem todas as pessoas alfabetizatramento. Para Soares (2004), a verdadeira das podem ser vistas como letradas, pois, o fato
e efetiva escolarização da população, com de saber ler e escrever não confirma sua particiqualidade, especificidade, consiste na primei- pação em atividades letradas, porque nem todos
ra condição para a formação de pessoas ver- usam socialmente a leitura e a escrita, praticam
dadeiramente letradas. Capazes de “aspirar essas habilidades, não se utilizam delas e nem resum pouco mais do que simplesmente apren- pondem às demandas sociais de leitura e escrita.
der a ler e a escrever” (SOARES, 2004, p. 58).
Soares (2004, p. 46), colabora com essas
Para Goulart (2018), outra forte condi- ideias afirmando:
ção consiste em um maior acesso ao mateOs indivíduos se alfabetizam, aprendem a ler
rial de leitura; condições para a leitura e a e a escrever, mas não necessariamente incorpoescrita. Oportunidades para que os alunos ram a prática da leitura e da escrita, não obtém
em período de alfabetização estejam mer- competência para usar a leitura e a escrita, para
gulhados em situações de leitura e escri- se envolver com as práticas sociais de escrita:
ta, para que desde o princípio reconheçam não lêem livros, jornais, revistas, não sabem redinessas práticas, grandes oportunidades de gir um ofício, um requerimento, um formulário,
crescimento, aprendizado, conhecimento. sentem dificuldade para escrever um simples
telegrama, uma carta, não conseguem enconÉ primordial o acesso a materiais de lei- trar informações num catálogo telefônico, num
tura, de escrita, a livros, revistas, jor- contrato de trabalho, numa bula de remédio...
nais, a ida às bibliotecas, livrarias, entre
tantas outras condições de letramento.
Diante dessas afirmações, pode-se definir
letramento, dentro do contexto atual ”como o
No momento em que o indivíduo bus- resultado da ação de letrar-se, como uma conca utilizar a leitura e a escrita de manei- sequência de ter-se apropriado da leitura e da
ra frequente e competente, está pratican- escrita e de suas práticas sociais” (SOARES,
do a ação de “letrar-se”, posto que, essa 2004, p. 38-39). Como um estado ou condição
prática ultrapassa o aprendizado do có- de um indivíduo ou grupo social que exerce
digo da língua. É uma forma de apropria- em diferentes modalidades, as práticas de leição da leitura e da escrita (SOARES, 2004). tura e escrita, e participam de momentos que
envolvem constantemente essas habilidades.
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Nessa conjuntura, letramento vai além da desse sistema em atividades de leitura e escrialfabetização, porque alfabetização apresen- ta, nas práticas sociais que envolvem a língua
ta o código da leitura e da escrita e letramen- escrita- o letramento (SOARES, 2004, p. 12)
to promove o uso social dessas habilidades.
Entretanto, na concepção atual, a alfabeO termo letramento é visto como um fenô- tização e o letramento acabaram por se tormeno de caráter social, pois, mobiliza ativi- nar processos simultâneos, completando um
dades que envolvem a leitura e a escrita de a ação do outro, integrando ambos sem a
forma social e complexa. Assim, letramento perda da especificidade de um dos processe coloca como um conjunto de habilida- sos. Enganos e deduções acabaram por levar
des que ultrapassam o processo de relacio- os dois fenômenos a se confundirem erronar símbolos escritos e unidades de som. É neamente, promovendo por consequência
um processo de construção de sentidos, en- a perda da especificidade da alfabetização.
volvendo desde capacidades simples como
a leitura de bilhetes, cartas, e-mails, históPara Soares (2004, p. 13), os equívorias em quadrinhos e contos à produção de cos que levaram a alfabetização e o letratextos científicos, etc. Assim como escrever mento a se confundirem e promoverem
e ser capaz de transmitir significado a um a prevalência do segundo em detrimenleitor, de forma adequada, ou seja, expres- to do primeiro “constitui uma das causas
sar e organizar o pensamento em língua do fracasso em alfabetização que hoje
escrita. (MELLO & RIBEIRO, 2010, p. 28). ainda se verifica nas escolas brasileiras”.
Os termos alfabetização e letramento diferem em suas conceituações, mas se completam em suas disposições, e desde a entrada do letramento no Brasil, houve uma
grande aproximação com a alfabetização.
Na realidade brasileira, ao contrário dos
países europeus e norte-americanos, o despertar para as habilidades de leitura e escrita, voltaram-se desde o início para a alfabetização. As considerações acerca dos
dois fenômenos passaram a se mesclar e
até mesmo se confundir (FRADE, 2018).
Para
Soares
(2004,
p.
12):
dissociar alfabetização e letramento é um
equívoco porque, no quadro das atuais concepções psicológicas, linguísticas e psicolinguísticas da língua escrita, a entrada da criança (e também do adulto analfabeto) no mundo
da escrita se dá simultaneamente por esses
dois processos: pela aquisição do sistema
convencional da escrita – a alfabetização, e
pelo desenvolvimento de habilidades de uso

Os dois fenômenos apresentam características diferentes, cada qual com suas facetas. Entretanto, diante da realidade, do
avanço social e aa geração da atualidade, é
sabido que a alfabetização não pode mais
ser vista sem o letramento. Ambos se completam, mesmo com características diferentes. Um necessita do outro para conseguir formar o cidadão da atualidade.
A partir do momento em que a integração
da alfabetização e do letramento acontecer,
sem a perda da especificidade de um dos
processos, haverá o reconhecimento de que
cada um dos métodos apresenta muitas faces e procedimentos de ensino, uma vez que
diante dessas concepções não há um único
método para a aprendizagem da língua escrita, mas sim comprovadamente e perante nossa diversidade cultural, múltiplos métodos,
posto que a natureza de cada um apresenta
a necessidade de certas metodologias de ensino, além de que cada grupo de crianças ou
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uma única criança, apresenta características concebido em termos de uma competência
diferentes que demandam diferentes formas individual necessária para o sucesso e proe intervenções pedagógicas (FRADE, 2018). moção na escola (KLEIMAN 2008, p. 20).
Em vista de todas essas questões, evidencia-se a necessidade de uma formação adequada para o professor atuante e responsável pela aprendizagem inicial, tão complexa,
da escrita de crianças e de adultos. Se realmente se quer formar indivíduos letrados,
com habilidades de leitura e escrita, críticos
diante da realidade social, capazes de promover transformações sociais, faz-se necessário
uma alfabetização e uma decorrente escolarização unida às práticas de letramento e mais
ainda, professores engajados nesse objetivo
e conscientes de seu papel dinamizador na
sala de aula e consequentemente fora dela.

ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE
ESCOLAR E AS PRÁTICAS DE
LETRAMENTO
Nos dias atuais, os constantes questionamentos acerca dos fenômenos alfabetização
e letramento, têm nos chamado ainda mais
à atenção para o papel da escola como peça
primordial no desenvolvimento de crianças, jovens e adultos, estando relacionada à
aquisição de habilidades de leitura e escrita.
Dessa forma, um grande desafio se levanta perante a instituição escolar e seus componentes, uma vez que a mesma não tem
empreendido grandes esforços na busca de
desenvolver habilidades voltadas para as práticas sociais de leitura e escrita que em nosso
meio social tanto são valorizadas. Ao acompanhar esta realidade vivida pelo sistema escolar, Kleiman (2008, p. 20), observou que:
a escola preocupa-se, não com o letramento como prática social, mas apenas com um
tipo de prática de letramento, a alfabetização, o processo de aquisição de códigos alfabéticos, numéricos, processos geralmente
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A aquisição do código da leitura e da escrita é muito importante na vida de qualquer
indivíduo, abrindo-lhe um mundo novo e de
muitas descobertas. Todavia, essa trajetória
de apropriações não deve se limitar apenas
à codificação e decodificação de caracteres.
Goulart (2018, p. 11) vem nos conduzir a
uma reflexão acerca da leitura e da escrita
afirmando que:
a leitura e a escrita, além de mecanismos
para identificar e produzir sons, letras e palavras, são atos de mobilização da inteligência que permeiam o acesso do leitor a um
vasto mundo de significados e, ao mesmo
tempo, ajudando a desenvolver suas capacidades intelectuais mais complexas para
“ler o mundo” (GOULART, 2018, p. 11).
Como pode um indivíduo “ler o mundo” preso unicamente às normas e técnicas de leitura e escrita que nossas instituições escolares
vem promovendo? Nossa sociedade altamente evoluída, exigente e ao mesmo tempo discriminatória, faz cobranças que acabam por
marginalizar aqueles indivíduos que estagnaram em suas concepções acerca da leitura e
da escrita. A escola é considerada para muitos
pesquisadores como um espaço de formação
permanente. Giovanni, (apud MELLO & RIBEIRO, 2010, p.151) acredita que “a escola é,
de fato, local de muitas e diferentes aprendizagens para todos os atores nela envolvidos,
ou seja, seu potencial formativo é inegável”.
Entretanto, a mesma autora, aponta como
foco de discussões as situações formativas,
que não têm alcançado grandes objetivos.
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A promoção em provas ou de um ano
para outro, tão valorizadas em nossas escolas como perfil a ser alcançados por nossos
estudantes, contrapõem-se aos inúmeros
discursos e debates que pautam a necessidade da formação de cidadãos críticos, ativos e atuantes diante das questões sociais,
econômicas e culturais de nossa sociedade.
Na concepção de Goulart (2018), para alcançar o verdadeiro objetivo dos debates e
discursos tão enfatizados no campo educacional, deve-se refletir sobre a escrita e a leitura e buscar compreendê-las como um sistema de representação capaz de mediar a ação
do homem no mundo. É nesse sentido que
se torna de grande importância que os professores assumam com seriedade e competência a função de conduzir, inspirar, inovar,
ensinar, promover e mediar a aprendizagem
desse valiosíssimo objeto de conhecimento.

a língua é um objeto de articulações, de práticas, de vivência, não algo isolado, e, ademais, busque se envolver com essa prática.
Carvalho (2009, p. 64), defende a ideia de
que o professor deve se apresentar aos seus
alunos como um leitor/escritor em constante construção e que suas atitudes informais
são capazes de permitir que bons exemplos
transparecem, como: “no momento em que,
por exemplo, ele carrega o jornal e comentar
algum fato que leu, demonstra para que serve o jornal e a importância de se estar atualizado. Se leva um livro de estudo debaixo do
braço, mostra que é estudante a vida toda”.
Para Simões (2006), é importante que o
professor goste de ler, esteja sempre se informando por meio de boas fontes de leitura,
questione o que lê, se coloque em um processo contínuo de aprender a aprender, para que
alcance a habilidade pedagógica de conduzir
como aprender. Um professor letrado é capaz
de estabelecer relações de troca, de diálogo. É
capaz de apresentar a leitura como um mundo
mágico, que não se limita com as barreiras da
leitura obrigatória. É capaz de abrir caminhos
que conduzam à formação de cidadãos verdadeiramente capazes de se colocar diante das
questões sociais, culturais de nossa sociedade.

Ao idealizar a linguagem como um sistema
de símbolos históricos e sociais e que facilitam ao indivíduo compreender e interpretar
o mundo e a realidade que o cerca, o professor tem a sua frente o desafio de promover variados e significativos encontros das
crianças, jovens ou adultos com a língua.
Essa concepção traz entre outros aspectos,
a compreensão de que a aprendizagem da
leitura e da escrita não se limita ao conheciE é em parceria com esse profissional lemento de elementos isolados que constro- trado que a escola se torna verdadeiramente
em o sistema de escrita (AMARAL, 2009). um privilegiado espaço de aprendizagem e
formação constante. Com base em um amConforme Frade (2018), o professor ao biente significativo, letrado, favorecedor de
trabalhar com a língua escrita deve ter o en- construções, de significados, é que se está
tendimento de ensino-aprendizagem voltada dando os primeiros passos rumo a uma prápara práticas sociais. Isso deve estar inserido tica pedagógica letrada (AMARAL, 2009).
em sua rotina. É preciso reconhecer e direcionar seu dia-a-dia para as possibilidades que
a leitura e a escrita são capazes de oferecer.
O professor só será capaz de incentivar o
letramento, se ele tiver a consciência de que
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Para
Cavalcante
(2006,
p.
24):
o ponto de partida para democratizar o
contato com a cultura escrita é tornar o
ambiente alfabetizador: a sala deve ter livros, cartazes com listas, nomes e textos
elaborados pelos alunos (ditados ao professor) nas paredes e recortes de jornais e revistas do interesse da garotada ao alcance de todos (CAVALCANTE, 2006, p.24).
A constituição de um ambiente alfabetizador é uma das tarefas do professor que
busca favorecer aos seus alunos uma maior
evolução diante da leitura e da escrita. A
elaboração desse espaço deve pressupor a
presença de mediadores de leitura e escrita,
de interlocutores mais avançados: o professor disponível para ouvir perguntas e oferecer respostas; alunos que possam ser reconhecidos como pares e, dessa forma, como
valiosas fontes de informação; professores
de outras áreas e classes, coordenadores
pedagógicos, diretores, pais e alunos e outros funcionários, que, possam frequentar a
sala de aula na posição de bons informantes sobre a leitura e a escrita, em atividades
previamente organizadas pelo professor.

Teberosky e Colomer (2003, p. 25) ainda completam a ideia de ambiente alfabetizador como “aquele em que há uma cultura
letrada, com livros, textos – digitais ou em
papel – um mundo de escritos que circulam socialmente”, em que o indivíduo possa entrar em contato e trocar experiências.
O ambiente alfabetizador é aquele que coloca a criança ou adulto dentro de um lugar
de múltiplas significações, capaz de favorecer
o pontapé inicial para a alfabetização e muitas
outras aquisições. Entretanto, o Referencial
Curricular Nacional para a Educação Infantil
(BRASIL, 1998, p.151) nos faz o seguinte alerta:
o termo “ambiente alfabetizador” tem
sido confundido com a imagem de uma sala
com paredes cobertas de textos expostos e,
às vezes, até com etiquetas nomeando móveis e objetos, como se fosse uma forma eficiente de expor as crianças à escrita. É necessário considerar que expor as crianças às
práticas de leitura e escrita está relacionado
com a oferta de oportunidades de participação em situações nas quais a escrita e a leitura
se façam necessárias (BRASIL, 1998, p.151).
O professor aliado a esse ambiente de articulações é capaz de auxiliar a criança em
suas concepções e favorecer a construção
de seus conhecimentos. Ou seja, é capaz
de promover apropriações de forma significativa, prática e eficaz, além de qualificar
suas aulas favorecendo a cultura letrada.

Entre os materiais que deverão fazer parte
de uma sala propícia ao letramento, pode-se
citar: lista dos nomes dos alunos, calendários,
alfabetos móveis, alfabetos fixos, fichas com
palavras significativas para a classe, caixinhas
com os textos já trabalhados, cartazes com as
regras de funcionamento da classe e da escola, biblioteca volante, gibiteca, mural de inforMuitas atividades práticas podem se somações semanais, jornais, revistas, jogos de mar a esse ambiente e favorecer a comprelinguagem (como bingo de letras, de palavras, ensão e evolução da escrita de seus alunos.
mico de palavras, jogos da memória de letras,
palavras, etc...), entre muitos outros materiais
que podem ser confeccionados pelos alunos
com a ajuda do professor (FRADE, 2018).
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A leitura diária feita pelo professor é uma
das principais práticas que auxiliam na aquisição da língua escrita. Ao ler diariamente
o professor familiariza a criança com a linguagem escrita (DIAZ, apud CAVALCANTE,
2006, p. 25). Nessa situação, o professor
tem um papel muito importante. Ao interpretar uma história ou outros textos lidos,
deve mostrar entusiasmo e conhecimento
do assunto, fazer do momento da história
uma hora de lazer, descontração e aprendizagem, sem cobranças e interesses maiores.
O aluno deve participar, fazer sua própria interpretação e conclusão da história ouvida.
Além de textos literários, os textos de
circulação social devem fazer parte da leitura constante de sala de aula. Assim, o
professor deve estar atento aos diversos
portadores textuais que circulam em nosso meio e que, se bem trabalhados, promovem o letramento (GOULART, 2018).
Livros, histórias em quadrinhos, jornais, revistas, panfletos, cartazes, bilhetes,
cartas,
cartões,
placas,
faixas, listas telefônicas, entre inúmeros
outros, constituem o que se pode denominar, portadores de textos (GOULART, 2018).
Segundo Goulart (2018), ao permitir que
as crianças explorem esses materiais em
sala de aula o professor oferece a oportunidade para que os alunos ampliem e aprimorem sua competência linguística e se tornem
capazes de se adequar às exigências da sociedade, tornando-se indivíduos aptos a selecionar, analisar, lidar e utilizar esses materiais de consumo de maneira satisfatória.

Esses primeiros contatos favorecem práticas de letramento e a construção de
uma importante ideia acerca da leitura e
da escrita, a de que ler e escrever vai muito além de decodificar e codificar palavras,
e que essas aquisições são importantes
ferramentas de construção da cidadania.
Conforme Carvalho (2009), a criança desde cedo deve ser levada a reflexão de que a
escrita e a leitura são utilizadas para se informar, expressar, registrar, aprender, conhecer,
distrair, entre inúmeros outros objetivos que
devem ser valorizados pelo professor mediador, que tem o papel de conduzir a criança
a essas reflexões. No dia em que a leitura e
a escrita forem desvinculadas da mera ideia
de codificação e decodificação, estar-se-ão abrindo oportunidades para verdadeiras
práticas letradas em nossas salas de aula.
Dessa forma, torna-se mais do que necessário ousar, desafiar e inovar. E para uma maior
elaboração de um ambiente facilitador de
novas aquisições o professor mediador deve
buscar selecionar diferentes instrumentos
que possam compor esse espaço. Os diversos
tipos de textos que circulam livremente em
nosso meio são valiosíssimos instrumentos de
aprendizagem que não se pode desperdiçar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O professor precisa compreender que para
formar pessoas letradas, ele também precisa ser
letrado, se envolver com a leitura e a escrita de
forma a ser um exemplo inicial, já que muitas
crianças não têm isso em casa. A partir do momento em que as instituições escolares são vistas
como as principais pontes para o desenvolvimenPode-se concluir com este trabalho, que a lei- to de conhecimentos, em destaque os de leitura
tura e a escrita são ferramentas de grande valia e escrita, faz-se necessário um professor comna vida de um indivíduo, sobretudo, se ele as prometido com a mediação dessas apropriações.
souber usar de forma articulada e habilidosa.
Finalmente, ressalta-se que o aprendizado da
Evidenciou-se que na sociedade atual, faz-se
necessário muito mais do que um leitor, codifi- leitura e da escrita seja prazeroso, significativo,
cador, mas sim, pessoas letradas, que além de contextualizado, com diferentes tipos de textos,
saber ler e escrever, são capazes de fazer uso com professores letrados ou que pelo menos
da leitura e da escrita de forma envolvente. saibam valorizar a leitura e a escrita e tenham
bons valores a oferecer, para que desde o início
Ao descrever o letramento como processo que a criança identifique o valor social dessas ferraincentiva a continuidade na formação e desen- mentas e saibam lidar com elas habilidosamente.
volvimento do indivíduo, aliando a habilidade
Diante disso, entende-se que a inserção de gêde ler e de escrever na prática de leitura, entende-se a importância do letramento na esco- neros textuais na prática pedagógica possibilita
la para aprimorar o hábito da leitura nos alunos. agilidade no processo de letramento, desperPorém, os dados coletados neste traba- tando no aluno o interesse pelo novo e dispolho indicam a divisão entre ser alfabetizado nível. Nessa etapa do letramento, compete ao
e ser letrado, porquanto um indivíduo que professor oferecer argumentos, apoio e motisabe ler e escrever e utiliza a leitura para aqui- vação para que o aluno faça da leitura um meio
sição de conhecimento e de interação com de se inserir no contexto social e nele interagir
o contexto social, apropria-se e envolve-se como resultado do aprendizado pela leitura.
com as práticas que esse ambiente contém.
Finaliza-se o trabalho ressaltando a imAssim, na escola, o desenvolvimento do pro- portância do letramento a alunos do Ensino
cesso de letramento deve ser um de seus Fundamental, especialmente se trabalhados
objetivos, destacando-se o papel que a es- diferentes gêneros textuais que ofereçam opcola deve desempenhar na formação de in- ção de escolha e melhor aproveitamento indivíduos críticos e que possam se comuni- dividual e plural no aprendizado da leitura.
Nossos estudantes precisam disso para ter
car com o meio no qual atuam, tanto quanto
qualquer ambiente no qual se encontrem. a chance de vencer tantas dificuldades do sistema educacional e se tornar cidadãos ativos,
As escolas, em destaque os professores, preci- críticos, conscientes dos problemas a sua volta
sam se conscientizar de seu papel e buscar com o e capacitados a lhes dar soluções apropriadas.
trabalho de leitura e escrita incorporar o letramento, procurar estratégias que o auxiliem a ir além
de uma alfabetização voltada unicamente para a
aquisição de códigos linguísticos. Afinal, no Brasil
de hoje, a ideia de alfabetizado ultrapassa o conceito de codificador e decodificador de caracteres.
A educação brasileira tem obtido alguns resultados no que diz respeito à alfabetização. É
possível afirmar que resultados favoráveis têm
sido alcançados, entretanto, ainda se considera
alto o índice de analfabetos e de fracasso escolar, sobretudo, no período de alfabetização.
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A GESTÃO DEMOCRÁTICA NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS

RESUMO: Gestão democrática é a forma de gerir uma instituição de uma ma-

neira que possibilite a participação de todos os envolvidos na mesma, com transparência e democracia. Este tipo de modelo de gestão representa um grande desafio na operação das políticas da educação e no cotidiano escolar. A escola pública
ainda é vista pelos usuários como propriedade do governo ou do pessoal que nela trabalha.

Palavras-chave: Gestão Democrática; Escola Pública; Governo.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo tem o intuito de demonstrar o conceito da gestão democrática e as suas
abordagens gerais de como são constituídas as gestões e por qual finalidade foram criadas, e a
sua importância na gestão pública, tanto quanto a importância da inovação na gestão pública.
É fato que há um descontentamento dos cidadãos que avaliam os serviços públicos com
critérios de mercado.
As referências para julgar a prestação de serviços públicos são o mercado e as experiências exitosas em outros países. Nos últimos anos, os governos municipais assumiram novas funções e
responsabilidades devido à descentralização ocorrida nas últimas décadas, no entanto isto não se
traduziu em um aumento semelhante de transferência de recursos orçamentários para o nível local.
Não deve haver grande expectativa de que o governo federal amplie a destinação de recursos
para os municípios, devido à crise em que se encontra a União de quase falência das contas públicas.
A única saída para os municípios é inovar, como uma nova lógica de ação que rompe com o tradicional e propõe novas abordagens para intervir com regularidade em assuntos ou problemáticas que exigem a intervenção do governo municipal.
A inovação deve ser entendida como o aumento do padrão de qualidade de uma política pública através da geração de mudanças claras no modo de agir com regularidade em
um determinado tema (saúde, educação, meio ambiente etc.). Inovar é desafiar o que
é feito rotineiramente e introduzir novas lógicas de ação para resolver antigos problemas e enfrentar novos. Inovação no setor público consiste, portanto, na criação e aplicação de novos modelos de gestão, processos, produtos, serviços e métodos à disposição do cidadão que permitam melhorias na eficiência, eficácia e qualidade dos resultados.
Nesse processo de inovação pública, um dos principais motores é a participação de uma cidadania ativa e participativa exigindo melhor atendimento da administração pública, fiscalizando suas ações e contribuindo com sugestões
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A IMPORTÂNCIA DA
EDUCAÇÃO
Ao olhar para o cenário atual da
educação brasileira, fica claro que
estamos muito longe desse ensino de qualidade. Segundo dados do
Inep, hoje, 97% dos alunos têm acesso ao Ensino Fundamental, mas apenas 52% deles conseguem concluí-lo.
Quando se fala em alfabetização, os
números preocupam ainda mais. O
Saeb de 2003 mostra que apenas 4,8%
dos alunos da 4ª série do Ensino Fundamental estão plenamente alfabetizados, 39,7% está medianamente e
55,5% não estão corretamente alfabetizados. Ou seja, a grande maioria dos
estudantes brasileiros passa pelo Ensino Fundamental sem, ao menos, aprender a ler e entender um texto simples.
Mudar este cenário é possível e depende do esforço de todos e de cada
um. Passar da educação que temos
para a educação que queremos depende, fundamentalmente, de uma
nova atitude e de conquistas do
dia-a-dia por parte de alunos, professores, pais, cidadãos e governo.
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É uma longa trajetória, que depende
de atitudes concretas, desenvolvidas
dentro de um planejamento integrado,
que permita a unidade de propósitos e
a continuidade de motivações e ações.
O Brasil precisa fazer da educação
sua prioridade número um, se quiser
oferecer às novas gerações um futuro
melhor e criar as condições necessárias
para seu desenvolvimento social e econômico. Como aparece na Declaração
de Jomtien, “se quisermos ter educação
de qualidade para todos, temos que ter
Todos pela qualidade da educação”.

A ESCOLA NUMA VISÃO
CONTEXTUALIZADA
Na escola, de maneira geral, não há
ciência nem posicionamento social. A
razão que motiva o professor a refletir
sobre suas metodologias de ensino tornou-se sintoma de loucura, confirmado
por injustas sociais e ineficazes em quase todos os aspectos que se analisem.
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Algumas tentativas buscam a importação de modelos da prática educativa de outros países. E isso só é
possível através de uma reflexão sobre isso só é possível através de um
a reflexão sobre a prática de ensino.
Muitas lutas vêm sendo assumidas
por educadores e políticos na denúncia
da função seletiva discriminatória das
notas e conceito e dos sérios prejuízos decorrentes das classes populares.
Essas medidas minimizam o prejuízo
educacional com função burocrática,
punitiva e obstaculizam-te.A educação tem perspectiva de construção de
conhecimento, e parte de premissas
básicas como: confiança na possibilidade de os educandos construírem
suas próprias verdades e valorização
de suas manifestações e interesses.
Tudo isso, dinamiza oportunidades de ação e reflexão, num acompanhamento permanente do professor,
que incitam o aluno a novas questões
a partir da formulação de respostas.

Miguel Arroyo (2001) em ofício de
mestre: imagens e autoimagens, diz
que à escola foi reduzida a ensino e os
mestres a ensinastes. Desvalorização
do campo educativo e do saber profissional leva a desvalorização da categoria frente ao governo e sociedade cada
nova ideologia nova moda econômica
ou política, cada novo governante e até
agências de financiamento se julgam
no direito de dizer o que somos o que
devemos ser definir nosso perfil, nossos saberes e competências e redefinir
o currículo”. (ARROYO, 2001, p.102.).
Somos a imagem que fazem do nosso
papel social, não o que teimamos ser,
esse processo social é lento e complicado, entre imagens e autoimagens.
Os professores de primeira à quarta séries carregam uma imagem difusa, pouco profissional; Os professores
de quinta a oitava séries do ensino
fundamental e do ensino médio tem
outra imagem social, conferida por
sua competência técnica em sua área,
porém não se afirmam como docentes, como educadores; Já no nível superior os docentes e seus saberes
têm um estatuto social reconhecido.
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Quando a visão da escola e de seus Nosso propósito visa consideeducadores se reduz apenas a apren- rar o sujeito como sujeito de direider habilidades, saberes, domínios tos e a educação como direito social.
de matérias, o ensinar e os ensinamentos também ficam empobrecidos. Assim de tanto fazermos críticas a
experiência da desigualdade e o aprendizado da dependência, acabamos por
A recuperação do sentido do nosso perder nossa capacidade de trabaofício está em reinterpretá-lo como lhar, de criar, de viver em comunidade.
ofício de ensinar a sermos humanos. Acabamos por perder nossa visão críSegundo Gabriel Chalita (2003), as tica da realidade, nosso poder de imapalavras são armas que isenta ânimos, ginação e construção e alternativas.
coragem, sensibilidade, talento. Dessa forma, podemos definir o amplo leque de sentidos e potencialidades da
palavra educação, cuja beleza está em
desvendar novos amanhãs e promissores horizontes (CHALITA, 2003, p. 67).
Qualidade social da educação significa para nós, garantir a todo cidadão
(indiferente de raça, cor, religião e padrão social econômico), o acesso ao
conhecimento socialmente produzido
e sistematizado, como instrumento de
compreensão do mundo, das relações
com a natureza, com a cultura e a sociedade e de emancipação individual e coletiva, na perspectiva de construir uma sociedade justa igualitária.
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ALGUMAS SAÍDAS PARA A
EDUCAÇÃO
As experiências de escolas “ativas” Nessas condições, a falta de sensibiou escola “nova”, promovidas por edu- lidade dos educadores em relação ao
cadores como M. Montessori, C. Frei- amadurecimento afetivo de cada aluno.
net ou E Decroly, que havia posto
em prática estes princípios, em suas
próprias salas de aula, continuam até
hoje a ser um ponto de referência. Está na raiz de muitos conflitos, bloqueios, frustrações e fenômenos de
dependência que interferem consComo demonstrou Piaget (1992), da tantemente com a prática escolar. Inmesma forma que a criança funciona versamente os educadores que se
mentalmente segundo estágios de de- preocupam em respeitar essa dimensenvolvimentos que estão na origem são afetiva e social são levados esde sua aquisição de noções, ela vive pontaneamente a modificar os protambém um processo de crescimento gramas e a organização de sua classe.
afetivo e social caracterizado por uma
progressão de estágios ou de etapas
constitutivas de sua personalidade. Mais recentemente, tem também havido casos de professores que caíram
no extremo oposto, para se fazer aceiSeu comportamento na sala de tar pela classe, renunciar inteiramente
aula, sua atitude em relação ao pro- a seu papel de educadores, procurando
fessor, sua disponibilidade e moti- confundir-se com os alunos numa ativação para os deveres escolares de- tude demagógica que só faz agravar o
pendem da maneira pela qual ela mal-estar à incerteza dos educandos.
vive seu próprio desenvolvimento.
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Outros
educadores
esforçam-se por desenvolver uma vida de
grupo dentro de sua sala de aula.
Seu objetivo é fazer com que a classe se transforme num grupo solidário
e consciente. Para isso favorecem a
constituição de diferentes grupos de
trabalho, responsáveis coletivamente
pela realização das tarefas escolares.

Todavia os educadores que se lançaram neste tipo de iniciativa sabem
quantas dificuldades tiveram de enfrentar em virtude dos hábitos escolares já adquiridos pelos alunos
e do ritmo de trabalho imposto pelos programas e horários oficiais.

Como escreve Gadotti (1995),
Descentralização e autonomia caminham juntas. A luta pela autonomia da escola insere-se numa luta
maior pela autonomia no seio da própria sociedade. Portanto, é uma luta
dentro do instituído, contra o instituído, para instituir outra coisa.
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A eficácia dessa luta depende muito
da ousadia de cada escola em experimentar o novo caminho de construção
da confiança na escola e na capacidade dela resolver seus problemas por ela
mesma, confiança na capacidade de autogovernar-se (GADOTTI, 1995, p. 202).

Revista Educar FCE - 22 ª EDIÇAO - JULHO / AGOSTO - 2019

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação é um dos fatores mais importantes no desenvolvimento de um
país, pois é através da educação que
um país atinge melhores desempenhos,
tanto em áreas como: saúde, tecnologia e etc., e também em relação a melhorias no nível de renda, empregos e
qualidade de vida para a população.
A primeira grande ruptura travou-se com a chegada mesmo dos portugueses ao território do Novo Mundo. Os portugueses trouxeram um
padrão de educação próprio da Europa, o que não quer dizer que as populações que por aqui viviam já não
possuíam características próprias de
se fazer educação. Até o período republicano, não houve uma grande mudança no modelo educacional no Brasil.
Com a promulgação da Constituição de
1988, as LDBs anteriores foram consideradas obsoletas, mas apenas em 1996
o debate sobre a nova lei foi concluído.
Através de nossa pesquisa, pudemos
perceber a importância da gestão e sua
participação ativa para o bom desenvolvimento da escola e da educação em si.

A participação na gestão da escola
implica no poder real de tomar parte
ativa no processo educacional, tanto
no nível micro social como nos macros
social, por parte de todos os envolvidos
nesse processo, ou seja, os alunos, pais
de alunos, professores, administradores do sistema educacional e da escola
e inclusive grupos sociais organizados.

Como diz Sánchez (1979) esta
participação implica em que estes agentes tenham um papel ativo nas decisões sobre a elaboração
das políticas educacionais, sua execução e o controle de sua aplicação.

Em suma, apesar dos obstáculos teórico-empíricos à democracia institucional
representados pela “lei de ferro da oligarquia” que pretende justificar a inviabilidade da democracia nas instituições
e organizações através dos argumentos
da eficiência e da apatia das massas,
há contra-argumentos suficientes para
se fundamentar e defender a democracia institucional ou organizacional.
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Argumentos de natureza filosófica,
política, psicológica, sociológica e pedagógica justificam a adoção da democracia institucional nas escolas, operacionalizada através da implantação do
conselho deliberativo constituído por
representantes de suas três principais
comunidades de cidadãos que são os
estudantes, os professores e os pais.

Sabe-se hoje que a escola nova
é uma tendência que já não existe
como tal, ou seja, ela é estudada como
um item da História da Educação.

No entanto ressaltamos que a sua
influência se encontra atualizada por
toda literatura, práticas e imaginários
educacionais influenciados pela ideia
da escola ativa, pelos discursos do
Do que se tratou nesta pesquisa, “aprender a aprender”, típicos de muitos
ressalta-se a importância de conhe- autores e tendências construtivistas.
cer a fundo as correntes educacionais, das quais tanto se fala no senso
comum pedagógico e pouso se reflete
na prática da formação de professores as análises consistentes sobre elas.

As reflexões aqui apresentadas nos levam a considerar os princípios da escola ativa, chamada também escola nova.

A relevância do estudo sobre esta corrente é tão grande quanto a sua influência
nos meios educacionais e pedagógicos,
tanto no passado quanto atualmente.
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LER E ESCREVER EM PAPEL E NA TELA
RESUMO: O artigo apresenta os resultados preliminares da pesquisa entre os estudantes

sobre suas preferências em relação à leitura e escrita em papel ou mídia eletrônica. Nos últimos
anos, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) tornaram-se o principal espaço de
comunicação em grupo e interpessoal para um número crescente de pessoas. Há oportunidades
sem precedentes e, ao mesmo tempo, os mecanismos tradicionais de transmissão de modelos
comportamentais e valores morais de geração em geração são violados. As implicações de
longo alcance desses processos não são totalmente compreendidas, elas requerem profunda
pesquisa interdisciplinar. De acordo com algumas observações, muitas crianças brasileiras se
recusam a ler livros tradicionais e escrever à mão. Aparentemente, os padrões “normais” nesta
área ainda não foram definidos. Requer a verificação empírica e a afirmação dos estudantes
de que “textos manuscritos são mais fáceis de lembrar”. Esse problema, o problema da idade,
requer pesquisas mais aprofundadas, assim como um problema relacionado à deficiência
visual quando se utiliza um computador.

Palavras-chave: Tecnologias de Informação e Comunicação; Leitura; Escrita; Internet;

Ambiente virtual.
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INTRODUÇÃO
Pesquisas mostram que o uso da tecnologia digital afeta as habilidades de
escrita e leitura, embora os métodos
tradicionais e digitais não sejam mutuamente exclusivos. Estudantes, tanto
paulistas/ paulistanos quanto brasileiros, veem as virtudes da escrita tradicional e continuam a usá-la intensivamente.
O ciclo de vida do documento inclui um
entrelaçamento estreito de papel e versões digitais: digital - para pesquisa de
informação, papel - para planejamento,
digital - para edição, papel - para rascunhos, digital - para a versão final, papel
Uma dessas transformações - mudan- - para leitura (especialmente documenças na esfera da escrita e da leitura - tos longos), digital - para arquivamento.
é tema de vários projetos. O governo
brasileiro tem como meta utilizar as
TICs para promover a democratização Grandes mudanças ocorrem todos os
do acesso ao conhecimento no país. O anos nos tipos de dispositivos digitais
objetivo do artigo é mostrar a influên- comuns e nos locais onde são usados.
cia das tecnologias digitais na escrita Isso é claramente visto no exemplo
e leitura no ambiente educacional. As dos leitores eletrônicos. Já expressavantagens de escrever e ler em papel e ram preocupação de que sua distribuina tela são exploradas. A análise é base- ção afeta a capacidade dos alunos de
ada em uma pesquisa realizada durante escrever corretamente, aumentando o
o mês de abril de 2019 numa escola número de erros ortográficos, gramatimunicipal localizada na zona leste da cais e sintáticos. Padrões nacionais em
cidade de São Paulo, com 35 estudan- nosso país nesta área estão presentes.
tes com idades entre 12 e 13 anos, que
foram solicitados a responder diversas
perguntas em forma de debate sobre
este tópico. A metodologia de pesquisa
é uma análise de conteúdo qualitativa
das respostas recebidas. Os estudantes são um grupo social cuja vida gira
em torno da aprendizagem, portanto,
o papel da escrita e da leitura é claro.
A falta de uma compreensão conceitual das características do mundo virtual leva a uma transferência direta para
o ambiente virtual dos modelos de organização e gestão que tomaram forma na era pré-digital, causando vários
problemas. Há muitas transformações
socioculturais diferentes que refletem
os aspectos éticos, legais e sociais da
comunicação digital causados 
pelo
uso das Tecnologias de Informação
e Comunicação (TICs) e da Internet.
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ESCREVENDO E LENDO NO
PAPEL E NA TELA - ANÁLISE DOS
RESULTADOS
Foram 35 alunos que participaram da Na primeira etapa da pesquisa, os
atividade/pesquisa. Para preservar a pri- alunos foram solicitados a responvacidade de cada educando, os nomes der duas perguntas de forma livre:
dos foram substituídos por números.
Os discentes participantes tiveram Anote a diferença que você enque responder a quatro perguntas: contra em usar uma caneta e um
computador, o que você gosta e o que não gosta em cada caso;
Como os estudantes, como uma
certa categoria de “escritores”, percebem as possibilidades da leitura / escrita eletrônica em compara- Escreva a diferença encontrada na
ção com a escrita / leitura no papel? leitura da folha e da tela; o que você
gosta e não gosta em ambos os casos.
O e-mail e a leitura se tornam
uma experiência mais rica para você
do que escrever e ler em papel?

Os resultados são apresentados usando as palavras dos alunos (em itálico).

Que gestos e posturas você
toma
usando
papel
e
tela?
Sua experiência pessoal de usar a Uma carta no papel. A escrita tradicomunicação multimodal da Internet cional e o papel parecem fornecer uma
(vídeo, textos e sons, música, etc.). comunicação mais sutil do que o teclado e a tela do computador. Uma análise
do ensaio mostra que escrever no papel
deixa mais espaço para criatividade. Esta
é uma ação personalizada, a personalidade de uma pessoa é manifestada em
caligrafia. O aluno número 1 escreve:
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“A caligrafia mostra a individua- Mais liberdade e que você pode fazer
lidade do autor. Permite identifi- um registro a qualquer momento e em
car a pessoa que escreveu o texto.” qualquer situação. Você pode encontrar
mais mobilidade nos textos manuscritos. Muitos alunos percebem que é bom
escrever textos curtos à mão, e textos
Além disso, a carta no papel re- longos são mais fáceis de escrever em
vela as emoções do autor. O mes- um computador. A opinião geral é que
mo estudante número 1 observa: escrever no papel é bom, quando você
“ Texto escrito à mão, pare- precisa fazer algumas anotações ou ao
ce mais humano, mais vivo.” preparar a primeira versão do texto.

O discente número 2 observa:
“Eu costumo escrever em um computador. No papel, escrevo textos exclusivamente para mim. Eu gosto que as letras
sejam escritas com a caligrafia perfeita.”

Outro tópico recorrente, embora bastante inesperado, observado em muitas
respostas dos estudantes, é que os textos escritos à mão são mais bem lembrados. A educanda número 3 escreve:

“A informação é mais lembraSegundo muitos alunos participan- da quando é gravada à mão.”
tes, uma carta no papel dá ao autor
mais liberdade. Aqui, por exemplo,
a opinião do estudante número 2: E aluno número 4 acrescenta:
“Quando você se prepara para os exames, digitar em um computador é ine“Eu me sinto mais livre usando a ficiente. A tecnologia de manuscrito
caneta, há uma oportunidade para ajuda a memorizar o que está escrito.”
criatividade. Escrever à mão estimula minha imaginação, me ensina a pensar antes de escrever.”
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Outra afirmação comum é que fórmulas O aluno número 3. acrescenta:
e diagramas são mais fáceis de escrever “Você não pode apagar os erros que
à mão. Segundo participante número 5: você fez.”

“Escrever um texto em um computador é fácil, mas escrever fórmulas
é muito mais fácil com uma caneta.”
Os recados manuscritos são mais fáceis de compartilhar. Aluna número 6.
escreve:

Se você fizer alterações em um texto manuscrito, terá que reescrevê-lo. Além disso, os estudantes modernos frequentemente se queixam
de cansaço em suas mãos, já que não
têm mais o hábito de escrever no papel. Então, educando 8 observa:

“No computador, a velocidade da
escrita é maior. Sinto desconfor“Recados manuscritos são mais fa- to ao escrever à mão, pois agora isso
miliares. Eles são mais fáceis de com- raramente acontece e a velocidapartilhar. E você não precisa procurar de do movimento dos dedos piorou.”
uma impressora ou um carregador.”
Além dos benefícios, os alunos também vêem as desvantagens da escrita manual. A observação mais
comum é que escrever no papel
não permite corrigir erros ou editar o texto. Aluna número 7 observa:

Um tópico frequentemente discutido durante a pesquisa é a caligrafia. A
caligrafia está piorando. O texto manuscrito nem sempre é fácil de ler, não
apenas para outra pessoa, mas também para o autor do texto. Sobre a caligrafia a estudante número 9 escreve:

“Escrever à mão requer mais atenção, já
que você precisa editar o texto imediatamente, localizar e corrigir erros. Escrever
longos textos é uma tarefa trabalhosa”.
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“É muito mais difícil ler textos ma- A escrita digital é definitivamente
nuscritos; poucos têm boa caligrafia.” mais rápida. Ao mesmo tempo, existe o temor de gerar uma fragmentação do pensamento a aluna númeUma carta usando um teclado de com- ro 7 diz isso da seguinte maneira:
putador. Não há unidade nas respostas
à pergunta sobre a melhor forma escrever textos - à mão ou em um computa- “Quando você escreve em um comdor. A vantagem indubitável da escrita putador, a velocidade da letra é maior
no computador é a correção automá- e há mais recursos de processamentica de erros e o fácil acesso a vários to de texto. Mas o próprio processo
dicionários. Aluno número 1 escreve: de escrita se torna mecânico. Eu gosto de escrever com uma caneta, mas
isso é bom apenas para textos curtos.”
“O texto parece mais “civilizado”, não
há problemas com a leitura, não há sinais
de correção de erros. Eu prefiro usar o E mais uma vez sobre a memória: os
teclado para escrever diferentes textos.” alunos notam que os textos eletrônicos
são lembrados pior do que os manusA participante número 11 acredita critos. Participante número 12. relata:
que
“Quando você escreve em um computador, você obtém um texto limpo que “Quando você está se preparando para
é fácil de transportar e fácil de compar- uma prova, nenhuma informação permanece em sua cabeça se você usar um
tilhar.”
computador. Escrever em uma caneta
permite memorizar o que você escreve”.
Outra observação:
“Digitando em um computador, menos cansativo é.” (Aluno número 11.)
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Existem outras desvantagens da escrita digital. Primeiro de tudo, é inconveniente escrever fórmulas em
um computador. O computador deve
ser regularmente recarregado. Nem
sempre é conveniente carregá-lo o
dia todo com você. No entanto, a
principal desvantagem de usar um
computador, que os alunos mencionaram com frequência, e tensão ocular Participante número 13, observa:

Lendo de uma folha. Alguns alunos
acreditam que não há diferença entre ler
de uma folha e ler na tela, especialmente
se o texto for curto (Participante número 15). Ou seja, novamente as vantagens
e desvantagens são dependentes do
tamanho do texto. No entanto, muitos
estudantes enfatizam que a diferença é
determinada pela situação, bem como
pelo texto que você está lendo. Nesta perspectiva existem duas opiniões.

“É mais fácil e rápido de escrever em Alguns alunos preferem ler no paum computador, mas usando a tecnolo- pel, participante número 16 diz assim:
gia eu prejudiquei muito a minha visão.” “Eu gosto de ler em papel, porque
adoro o cheiro de papel e o cheiro de tinta. Eu gosto de ver quanA conclusão geral: o corpo sofre, e tas páginas eu li e quanto resta.”
quando você escreve com uma caneta, e quando você usa o teclado.
A aluna número 17 comenta:
“E-books não têm atmosfera. Ler liOs estudantes acreditam que am- vros comuns é muito mais agradável,
bas as habilidades - escrita tradicio- é um prazer estético. Livros antigos
nal e digital - são necessárias. Como têm uma história e você sente isso.”
a aluna número 14 observa, a escrita
tradicional é necessária hoje em muitos casos: nas provas, ao preencher Muitos alunos adoram ler livros.
vários documentos, nos casos em que Eles gostam do fato de poderem innão há computador com você, etc. serir marcadores em livros. Eles enfatizam que, lendo o texto no papel, você pode concentrar toda a
sua atenção nele. No entanto, existem alunos que preferem ler na tela.
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Outra
desvantagem:
para
ler
Lendo da tela.
“Eu gosto de ler textos eletrônicos, por- um livro, você precisa de uma
que você pode realizar várias operações boa iluminação. Como observadurante a leitura.” (Participante número 1) do pelo participante número 7,
“Ao ler a partir da tela, é mais fácil “A diferença na leitura no papel e na
encontrar alguma explicação adicio- leitura da tela é que, ao ler o papel, você
nal, é mais fácil encontrar o pedaço de precisa de uma boa iluminação, enquantexto necessário.” (Aluno número 3) to a tela fornece automaticamente.”
“É mais fácil ler no celular no transporte público”. (Educando número 16)
“Você pode armazenar muitos livros
em um só lugar.” (Participante número 2)
“O texto digitado em um computador
é muito mais fácil de ler do que o texto
escrito à mão.” (Discente número 17)

Você pode falar sobre alguma imprecisão da essência do objeto de estudo.
É necessário esclarecer que estamos
discutindo a diferença entre a leitura
de textos impressos e manuscritos ou a
diferença entre ler um livro e ler na tela.
O texto será impresso no livro e na tela.

A conclusão sugere-se que hoje am- Os estudantes participantes, como
bas as formas mantêm seu significado: já mencionado, veem a necessidade
ler livros tradicionais e e-books. Se- de ambas as formas de apresentação
gundo a aluna participante número 4: do texto - tradicional e digital. A escrita tradicional ainda é necessária com
frequência: nas provas, no preenchi“Os e-books estão se tornando mais mento de vários documentos, nos caacessíveis, às vezes são necessários. sos em que não há computador com
Você pode encontrar uma versão digi- você, etc. O mesmo se aplica à leitura.
tal de um livro raro ou muito antigo. “
Os alunos apontam os aspectos negativos da leitura de tela. O inconveniente indiscutível é a dependência de
eletricidade e bateria. No entanto, o
problema mais comum com os olhos
- eles rapidamente se cansam ao usar
um computador. No entanto, os alunos também observam os aspectos
negativos da leitura de uma folha. Primeiro de tudo, é muito mais difícil encontrar a parte correta do texto. Além
disso, os livros costumam ser pesados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa mostrou que escrever/ler no papel é uma experiência emocional mais forte do que escrever/ ler na tela. Este último é frequentemente chamado de “mecânico”. Na escrita / leitura tradicional, os alunos veem mais estética e atmosfera. Muitos estudantes gostam de escrever à mão e ler livros.
Não há dúvida de que o uso de um computador aumenta a velocidade da escrita e leitura. Mas avelocidade é o parâmetro mais importante?Acorreção automática de erros,
porum lado, ajuda, mas, poroutro lado, causa grande dano. Os estudantes “modernos”
são geralmente analfabetos, e sua ortografia geralmente depende do computador.
Ao comparar as formas tradicional e digital, o parâmetro importante é o tamanho
do texto, tanto na escrita quanto na leitura. A opinião geral é que textos curtos são
mais bem escritos à mão, e textos longos são melhor escritos e lidos melhor em um
computador. No entanto, no caso da leitura, uma pessoa tem uma alternativa: muitos
alunos preferem ler livros tradicionais. Em geral, pesquisas mostram que o processo de leitura é menos influenciado pela eletrônica do que pelo processo de escrita.
A velocidade das mudanças é muito alta. Os celulares estão ficando menores e mais leves, o que facilita o peso da bolsa que os alunos precisam carregar. Um parâmetro importante é a idade. Alunos que ainda não
completaram 15 anos são mais ligados a tecnologia. A hipótese que requer verificação estatística é que quanto mais jovem é um aluno, menos
ele está acostumado a escrever e ler livros. Um estudante de 12 anos diz:
“Use caneta está desatualizada. Aprendi a digitar no teclado mais rápido do que
escrever”.
E outro estudante de 13 anos comenta:
“Se você tiver as habilidades necessárias, é mais prático e mais conveniente
usar computadores para educação.”
Hoje, a política do governo visa apoiar o desenvolvimento social inclusivo. Programas que promovem o empoderamento e aumentam a competência dos cidadãos no campo do uso efetivo, seguro e responsável das TICs e da Internet já
estão sendo implementados. No entanto, não podemos esquecer que escrever
e ler a partir do computador não só traz vantagens, mas também sérias desvantagens, incluindo uma diminuição acentuada do nível de literacia dos jovens, a
fragmentação do pensamento e várias outras. O problema de escrever e ler em
papel e na tela requer uma série de pesquisas baseadas em testes adequados.
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CONSCIÊNCIA DOS IMPACTOS: A DEGRADAÇÃO AMBIENTAL NAS
HISTÓRIAS E POESIAS
RESUMO: O presente trabalho analisa a postura do ser humano na sua relação com
o meio ambiente natural, enfatizando os impactos negativos causados pelo homem
nos séculos XX e XXI. A postura entre Homem e Natureza mudou de ser integrante do
ambiente natural para predador do mesmo. Apresenta alguns recursos disponibilizados
nas histórias, contos e poesias como forma de conscientização e sensibilização para
crianças e adolescentes em idade escolar com o objetivo de mudanças de hábitos e
costumes errôneos para que novos olhares e condutas venham a ser contempladas. A
metodologia foi a utilização de referenciais bibliográficos.
Palavras-chave: natureza, mudanças, homem, histórias e contos.
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INTRODUÇÃO
Existe um ditado popular que diz “Nada se
Cria. Tudo se Copia”. Desde criança penso
neste ditado popular com certa curiosidade,
porque, analisando os livros de história, observava imagens diversas de objetos rudimentares ou roupas “estranhas”, e comparando
com objetos em minha volta e as roupas da
moda, pensava na minha infância “as pessoas
não copiaram e sim inventaram coisas novas”.
Na minha fase adulta, tive a oportunidade de
me formar Gestora Ambiental e posteriormente cursar Geografia, e descobrir de fato o significado deste ditado, que são os conhecimentos
sendo apropriados e superados, do velho criando-se o novo de maneira a superá-lo e recriá-lo.

Nunca antes na história foram registradas
tantas alterações negativas no Meio Ambiente Natural como a partir dos anos de 1950.
E mediante a estas circunstâncias, em 1962,
nasce o livro de Raquel Carson “Primavera
Silenciosa”. Este livro foi o estopim da consciência ecológica no meio acadêmico e principalmente dos governos de muitos países.
Até então, o homem acreditava que todos os
recursos do Planeta Terra eram INFINITOS,
com as descrições da bióloga estadunidense
esta crença foi derrotada, porque os dados
científicos apontavam todas as evidências de
que os recursos naturais do nosso Planeta podem ser FINITOS se não forem bem cuidados.

Por meio de estudos é possível afirmar que,
Grandes cientistas a partir dos anos de a quantidade de descobrimentos tecnológi1900 tiveram dois singulares momentos para cos apenas nos séculos XX e XXI, foi superior
aprimorar suas pesquisas e alavancar as suas aos de todos os séculos que os retrocederam.
ideias, sendo a Primeira e a Segunda GuerEm uma sociedade capitalista, onde a
ra Mundial. Além das utilizações de armas e
bombas nos períodos de guerras, também verdadeira motivação é o lucro e as vendas
existiu uma forte indústria de conhecimen- surgem as mais diversas explorações tanto
tos e descobertas que poderiam ser usados humanas como nos recursos naturais. Por
contra o inimigo, e neste caso, o enriqueci- isso, acredito que o verdadeiro “vilão” desmento do Urânio como matéria-prima para tes intensos impactos que a natureza sofre
a fabricação da bomba nuclear e o ENIAC, o é o “sistema capitalista”, nele as pessoas não
primeiro computador construído foram algu- têm escolha, o consumo rege a vida de bimas das principais inovações do século XX. lhões de pessoas, e para a sustentação deste padrão consumista, duas fórmulas foram
Após a Segunda Guerra Mundial (1939- aplicadas com êxito: a primeira extrair de
1945), pode-se dizer que o mundo passou maneira brutal os recursos da natureza, e fapor um novo período, porque todo o conhe- zer uma “lavagem cerebral” nas mentes das
cimento adquirido no momento das guerras pessoas, para que as mesmas acreditam fielse expandiu e entrou para a indústria, para mente que necessitam daqueles produtos.
que as mesmas além de se apropriarem também viessem a lucrar com elas. E é sobre este
momento da história da humanidade que
irei discorrer um pouco nesta monografia, o
período das tecnologias adquiridas a partir
das guerras e pós-guerras que vieram a afetar de maneira agressiva ao meio ambiente.
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Em meio a este cenário global, o papel do
educador enquanto um ser responsável por
aguçar a curiosidade dos seus alunos e levarem-nos a sempre pensar criticamente é de
fundamental importância. Porém, vale ressaltar que a compreensão de uma criança e
adolescente são diferentes da compreensão
de um adulto já formado, por isso, recursos
lúdicos e fantasiosos como os contos, as histórias e as poesias, servem de ferramentas
assertivas para auxiliar os discentes imaginarem e compararem a fantasia com a realidade.
O trabalho se compõe em três momentos. No primeiro capítulo explica um pouco
sobre o que é de fato Meio Ambiente, lembrando que o mesmo possui algumas divisões entre Meio Ambiente Natural, Artificial,
Cultural e do Trabalho. Em seguida, traz um
breve relato sobre a luta em defesa da natureza e seus recursos, que teve início na
década de 1960 e a partir destas manifestações surgiram às legislações ambientais.
O segundo capítulo trata dos impactos ambientais negativos com duas ênfases: a visão
que as pessoas têm da natureza nos séculos
XX e XXI e as mudanças que ocorreram nas
suas culturas em um curto espaço de tempo.
Por fim, o terceiro capítulo busca enfatizar
a sublime importância do educador na perspectiva da Educação Ambiental (E.A), que
enquanto um contador de histórias deverá
gerar seus relatos tendo como ferramentas
importantes às histórias, poesias e contos,
e manter-se atento à reação psicológica dos
ouvintes para que eles se encantem com
as narrativas e despertem uma consciência
ecológica de maneira que procurem novas
posturas de comportamentos e costumes.
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O que é Meio Ambiente?
Segundo Arthur Migliari (2001, p.24) o
meio ambiente é a “integração e a interação
do conjunto de elementos naturais, artificiais, culturais e do trabalho que propiciem
o desenvolvimento equilibrado de todas as
formas, sem exceções”. Logo, “não haverá
um ambiente sadio quando não se elevar, ao
mais alto grau de excelência, a qualidade da
integração e da interação desse conjunto”.
Conforme a legislação brasileira o Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) define Meio Ambiente como: o conjunto de relações entre os meios físico, biológico e antrópico. Entretanto, esta definição fica completa
quando temos uma compreensão holística
como a de José Afonso da Silva (2003, p. 19)
onde o mesmo conceitua o meio ambiente
como a “interação do conjunto de elementos naturais, artificiais, e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida
em todas as suas formas”. Entende-se que os
principais constituintes do meio físico são as
rochas, solos, águas superficiais e subterrâneas, geomorfologia e climas. No meio biológico, os constituintes são a flora e a fauna.
E no meio antrópico ou socioeconômico são
todas as atividades do homem, nos setores
primário, secundário, terciário e até quaternário, conforme os autores mais modernos.
Dessa forma, o meio ambiente torna-se algo
intangível. De acordo com os biólogos e geógrafos não é possível as pessoas fugirem dos
elementos do meio ambiente, porque tocar
numa pedra, na água ou no solo é tocar num
elemento ambiental do meio físico. Tocar uma
planta, um animal, é tocar num elemento do
meio biológico. Tocar numa plantação, num
produto industrializado ou num depósito de
resíduos sólidos (lixo) é tocar num elemento do meio antrópico ou sócio econômico.
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Dentro desta perspectiva, podemos pensar
nas relações que o homem possui com a natureza e todos os lugares que o cercam. Portanto, meio ambiente não são apenas as flores e
as borboletas que muito nos sensibilizam, mas
meio ambientes são as relações e este termo
é um conceito antropocêntrico. Representa as
consequências de todas as relações entre os
meios que são produzidos pelo homem e que
podem impactar a própria espécie humana.

A História da Luta Ambiental
Segundo a bióloga, Rachel Carson (19071964), o DDT (dicloro-difenil-tricloroetano) foi
um pesticida famoso entre os anos de 1940 a
1970, sendo utilizado em inúmeras fazendas
de vários países do mundo, em especial nos
Estados Unidos. Atualmente, conhecemos
inúmeras Organizações não Governamentais
nacionais e internacionais que lutam em prol
da defesa Ambiental, mas esta realidade nem
sempre existiu. Até a década de 1960 as pessoas utilizavam os recursos naturais sem pensar ou analisar qualquer tipo de consequência
negativa que suas ações poderiam causar.

[...] era uma primavera sem vozes. Nas manhãs que outrora palpitavam como o coro de
pintarroxos, tordos, pombas, gaios, carriças e
diversas vozes de outros pássaros, agora não
havia nenhum som. Apenas o silêncio pairava
sobre os campos, bosques e pântanos. Nas
fazendas, as galinhas chocavam, mas os pintinhos não nasciam. (CARSON, 1969, p.12)
Ao criticar o uso dos agrotóxicos, Carson trata um tema fundamental, a relação do homem
com a natureza. Em um trecho do livro, ela
pergunta: “O valor supremo é um mundo sem
insetos, mesmo que seja um mundo estéril?”
Já existiam pessoas preocupadas com a
devastação da natureza bem antes de Primavera Silenciosa, mas o movimento ecologista de caráter político certamente foi
impulsionado pela publicação do livro.

Após vários questionamentos no âmbito acadêmico, iniciaram as preocupações governamentais. Diante deste cenário
acontece a primeira conferência mundial
no ano de 1972 em Estocolmo, em defesa dos recursos naturais com o objetivo de
conscientizar a sociedade a melhorar a relação com o meio ambiente e assim atenApós o término da segunda Guerra Mun- der as necessidades da população presendial, as tecnologias que foram adquiridas na te sem comprometer as gerações futuras.
Guerra juntamente com outros conhecimentos, ganharam um novo espaço para serem
Outra conferência de grande importância
utilizadas, nas grandes indústrias da época. para a história mundial foi a Eco 92. Aconteceu aqui no Brasil no ano de 1992, onde
No entanto, a bióloga Rachel Carson, já havia governos de mais de 50 países assinaram váalguns anos, realizado pesquisas sobre as ações rios tratados para a diminuição de poluentes
negativas deste pesticida. Ela escreveu o livro na atmosfera, no solo, ar, água. O Protoco“Primavera Silenciosa”, onde já no seu primei- lo de Kyoto e a Agenda 21, que são parâro capítulo (CARSON, 1969, p.12) discorre: metros mundiais para a preservação e conservação do ambiente equilibrado e sadio,
tiveram suas elaborações iniciadas durante
a Eco 92 e finalizadas alguns anos depois.
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Devido todas estas movimentações, os países que emitiam mais poluentes deveriam pagar “multas” caso não respeitassem tais acordos. Para tanto, foram necessárias as criações
de leis ambientais para que houvesse uma rigorosa fiscalização tanto nas empresas (pessoas jurídicas), como para as pessoas físicas.

As mudanças nas culturas

Conforme o documentário “A História das
Coisas” (2007), relata um pouco sobre o comportamento atual da sociedade em relação
ao consumo exagerado, também conhecido como “consumismo”. Este documentário, baseado em pesquisas recentes, aborda
A legislação ambiental brasileira é consi- que esta cultura consumista é recente, com
derada como uma das mais completas le- aproximadamente 60 anos de existência.
gislações mundiais em prol do meio ambiente, no entanto, muitas entidades não
Um dos grandes responsáveis pelas mudangovernamentais lutam para que as leis saiam ças de hábitos das mais diversas sociedades
“da teoria” e sejam realmente respeitadas. (desde as pessoas que moram na cidade de
Nova York nos EUA até uma pequena tribo inO PNUMA (ou UNEP) - Programa das Na- dígena da Amazônia no BR). A mídia, por meio
ções Unidas para o Meio Ambiente, criado do marketing, estimula o consumismo de maem 1972 na cidade de Estocolmo, com re- neira a afirmar que as pessoas são valorizadas
presentantes de vários países, relata que: à medida do que elas têm e não pelo que são.
“nossos objetivos são: Facilitar a cooperação internacional no campo do meio amÉ possível fazer uma pequena analogia com
biente; promover o desenvolvimento de co- as histórias das belas princesas dos contos de
nhecimento nessa área; monitorar o estado fadas, onde afirmamos para as crianças que o
do meio ambiente global; chamar a atenção final feliz só acontecerá quando as princesas
dos governos para problemas ambientais encontrarem um belo príncipe e irem morar em
emergentes de importância internacional.” um lindo castelo e enfatiza o sofrimento da vida
pobre e o não ter como algo sempre negativo.
Estes foram alguns acontecimentos mundiais que deram início e subsídios para as
Antigamente as pessoas tinham uma vida
lutas em defesa da qualidade de vida tan- com menos recursos disponíveis e conseto humana como de toda a fauna e flora. quentemente menor consumo. Atualmente,
com as mais diversas tecnologias, é possível
disponibilizar um número surpreendente de
materiais e objetos, e por meio de imagens e
frases, convencer milhares de pessoas a adquirirem um produto que não estão precisando, mas imaginam não poder viver sem aquilo.
As crianças que antes precisavam criar os
seus brinquedos e se divertir com um grupo de amigos, agora brincam isoladas, não
estimulam sua imaginação com tanto esforço, pois tudo está pronto e a disposição.
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A Educação Ambiental nas HistóA educação ambiental é um processo de
rias e Poesias - Afinal, o que é Educa- reconhecimento de valores e clarificações
ção Ambiental e qual a sua finalidade? de conceitos, objetivando o desenvolvimento das habilidades e modificando as atitudes
Conforme o escritor e pesquisa- em relação ao meio, para entender e apredor
Marcos
Sorrentino
(SORRENTI- ciar as inter-relações entre os seres humaNO, 2005, p. 288) educação ambiental é nos, suas culturas e seus meios biofísicos. A
educação ambiental também está relaciona[...] Educação Ambiental nasce como um da com a prática das tomadas de decisões
processo educativo que conduz a um sa- e a ética que conduzem para a melhora da
ber ambiental materializado nos valore qualidade de vida (SATO, 2002, p. 23-24).
éticos e nas regras políticas de convívio
social e de mercado, que implica a quesEnfim, a E. A. é defendida pela maior partão distributiva entre benefícios e prejuízos da apropriação e do uso da natureza. te dos países do mundo, inclusive no Brasil.
As suas principais funções como afirmadas
anteriormente são de: valores, moralidade,
âmbito socioeconômico, políticas públicas,
Na Lei nº 9795/1999, Art. 1º. da PNEA (Polítransformações de hábitos errôneos, novas
tica Nacional de Educação Ambiental, “Entenposturas que propiciem melhoria da qualidadem-se por educação ambiental os processos de de vida. Contudo, esta responsabilidade
por meio dos quais o indivíduo e a coletivi- da E.A. vai além de profissionais especializadade constroem valores sociais, conhecimen- dos. Conforme os trechos citados acima são
tos, habilidades, atitudes e competências vol- de responsabilidade de todos as mudanças
tadas para a conservação do meio ambiente, e exemplos positivos, a começar pelo gobem de uso comum do povo, essencial à sa- verno, por isso que o mesmo criou leis que
dia qualidade de vida e sua sustentabilidade.” permitissem a prática destas necessidades.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Dentro das salas de aula, o educador terá
EducaçãoAmbiental, no seuArt. 2° também traz
além do auxílio de leis e relatos de confea sua contribuição ao conceito relatando que
rências mundiais, encontrará nas histórias e
contos a possibilidade de realizar com efiA Educação Ambiental é uma dimensão da cácia a Educação Ambiental tanto nas saeducação, é atividade intencional da prática las de aulas como em outros ambientes
social, que deve imprimir ao desenvolvimento adequados para o ensino, como por exemindividual um caráter social em sua relação com plo através de uma apresentação de teatro.
a natureza e com os outros seres humanos,
A Consciência Ecológica nas Histórias e Povisando potencializar essa atividade humana
com a finalidade de torná-la plena de prática esias
Este tópico versará sobre a prática dos
social e de ética ambiental. (PNEA, 1999, p. 02)
contos e seus possíveis efeitos na vida das
crianças e jovens. Para isso, a seguir observa-se alguns trechos de três contos,
Ao longo dos anos, é notória em conferêncom o intuito de demonstrar as possibilicias relacionadas ao meio ambiente a impor- dades existentes de contações de histórias
tância da Educação Ambiental. Na conferência para a conscientização dos impactos amIntergovernamental em Tbilisi no país Geór- bientais negativos para crianças e jovens.
gia, em 1977 o conceito é complementado
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O ato de conscientizar e sensibilizar deve
ir além das palavras, proporcionar ações e
isso só será possível quando for alcançado o
sentimento dos ouvintes. (Podemos ter sentimentos bons e ruins em diversos momentos
de nossas vidas, ao ouvirmos uma música, ao
assistirmos uma cena de um filme ou até mesmo apenas por encontrarmos outra pessoa.)

se apenas o esboço do que ele teria contado,
se tivesse o poder de fazer o impossível: escrever a melhor história de todos os tempos.

Contudo, o nosso inconsciente trabalha
quando é desafiado a criar imagens e situações, por meio dos contos e as histórias, desde que exista por outro lado um bom contador que através das suas expressões verbais
e corporais irá entrar nas mentes das crianças
e adolescentes, de forma que eles reflitam
e comecem a pensar e repensar suas atitudes. O contador de histórias é considerado
como uma “figura ancestral”, que permeia o
imaginário de gerações durante toda a história da humanidade. Tinham como função
a formação de futuros adultos, para tanto,
as histórias eram narradas para as crianças
com o objetivo de ensinamentos diversos,
como por exemplo, não saírem sozinhas,
não conversarem com estranhos, terem a
esperança de uma vida feliz, entre outros.

Desce o menino a montanha, atravessa
o mundo todo, chega ao grande rio, com as
mãos recolhe quanta de água lá cabia, volta
o mundo atravessar, pelo monte se arrasta,
três gotas que lá chegaram, bebeu-as a flor
com sede. Vinte vezes cá e lá […] Mas a flor
aprumada já dava cheiro no ar, e como se
fosse uma grande árvore deitava sombra no
chão. O menino adormeceu debaixo da flor.
(SARAMAGO,
2001,
p.10)

O escritor José Saramago (2001) descreve
um belo conto ecológico no qual relata sobre a importância do cuidado com a natureza, onde encoraja as crianças a não terem
medo de enfrentar obstáculos e perigos. Trata
da jornada do menino que busca a maior flor
do mundo e não mede esforços para que a
mesma sobreviva aos descasos do homem.
O encanto deste conto está na característica
de superação da história e por possibilitar a
criação de mais de um fim, isso porque o leitor é desafiado a compartilhá-lo e melhorar
esta história. O próprio autor relata: “Os leitores são chamados para uma divertida brincadeira”, pois Saramago (2001) narra-lhes a
história do menino e da flor não como se ela
fosse a história de verdade, mas como se fos358

No conto “A Maior Flor do Mundo”, escrito por José Saramago, publicado em
2001, observamos a relação entre as
pessoas e a natureza de forma lúdica

E
ste conto é um dos instrumentos que podem ser utilizados na Educação Ambiental, mas o efeito sensibilizador só será alcançado por meio de um bom narrador.
O narrador, para melhor instrumentalizar
as palavras, deve dominar (mesmo que inconscientemente), boa parte das figuras de
linguagem e de pensamento, o que possibilita ao contador, magnetizar seus ouvintes,
despertando no ambiente o poder da imaginação, por meio de uma linguagem encantada, apta a transportar as pessoas para reinos
distantes e, de outra forma, inacessíveis. Conforme afirma a arte educadora Cléo Bussatto, “São essas identificações entre narrador
versus conto narrado que fazem a diferença; ou existe essa integração, ou a narrativa
deixa de ser uma experiência compartilhada, e passa a ser um simples repasse de informação, e nesse caso a história nem precisaria ser contada.” (BUSSATO, 2003, p. 48).
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As histórias serviam para ajudar as pessoas a entenderem melhor o que se passava a sua volta, a enfrentar os dilemas e
confrontos de natureza social e individual, extraindo das experiências o aprendizado mais profundo, eis uma das razões que
os contadores de histórias cativavam e até
hoje encanta tanto crianças como adultos.
O pesquisador é basicamente um profissional que realiza pesquisas, ou seja, sempre está
em busca de algo, a procura de respostas para
alguma pergunta ou para conhecer a fundo
algum tema que lhe interesse. O contador de
histórias não pode ser apenas um mero reprodutor de narrativas, ele deve gerar seus relatos, e manter-se atento à reação psicológica
dos ouvintes. Por isso é importante que um
contador de histórias seja um pesquisador,
pois o mesmo necessita saber com maiores
riquezas de detalhes sobre as histórias que
conta, assim é possível uma melhor exploração da história no momento de compartilhá-la
por meio da palavra e de suas expressões corporais diversas, para que os ouvintes, a partir
do som e dos gestos incentivem a sua imaginação a viajar na magia dos contos, e se reconhecer de alguma forma dentro do mesmo.

que a protegia, do que ter ficado ao relento,
sujeita a ser comida pelo ouriço-cacheiro.
Por ali passaram também uma raposa, alguns ratos-do-campo, uma coruja-do-mato e até um mocho-galego.
Quando recomeçou a chover, o medronho
e a castanha apanharam um susto enorme.
Desenterrando-se do chão, onde estava escondido, um sapo-de-unha-preta decidiu
passear um pouco, e levantou nas suas costas o ouriço com a castanha e o medronho.
(FERREIRA,
2003,
p.6)

Outro conto belíssimo para ler especialmente para os adolescentes é A Árvore Generosa, de Shel Silvertein, (1964) um poeta
norte americano conhecido por suas histórias
e poemas provocantes que disseminavam críticas positivas e negativas em relação às suas
obras. Contudo, esta história sobre a Árvore
Generosa relata sobre o tempo e os recursos da natureza. Também reforça os valores e
sentimentos sinceros dentro de uma amizade,
demonstra dois tipos de relações entre homem e natureza, por um lado um sentimento
sincero sem interesses e por outro o de exploração. No ano de 2006 foi publicado o livro
Outro conto também sensibilizador é A com o nome da Fábula. A mesma foi adaptada
Aventura da Castanha e do Medronho, do pelo poeta brasileiro Fernando Sabino. Segue
autor Quim Ferreira. Esta fábula publicada a adaptação realizada pelo escritor mineiro:
em 2003 relata sobre como funciona o ecossistema, da extrema dependência dentro do
Era uma vez uma Árvore que amava um Mesistema ecológico, desde uma simples flor ou nino. E todos os dias, o Menino vinha e juntafruto, como também os animais, os eventos va suas folhas. E com elas fazia coroas de rei.
climáticos, o tempo adequado para a vida e
para a morte, para que tudo sempre esteja
E com a Árvore, brincava de rei da floresta.
em equilíbrio. Este conto convida crianças, joSubia em seu grosso tronco, balançavens e até adultos a “viajarem” dentro de suas va-se em seus galhos! Comia seus frutos.
imaginações e pensarem o quão importante é E quando ficava cansado, o Menino reo equilíbrio da natureza e convida a refletirem pousava à sua sombra fresquinha. O Meo seu papel em relação ao verdadeiro cuidado nino amava a Árvore profundamente.
com o meio ambiente natural. Abaixo segue a
E
a
Árvore
era
feliz!
fábula A aventura da Castanha e do Medronho:
Mas o tempo passou e o Menino cresceu!
Passou um ouriço-cacheiro à procura de Um dia, o Menino veio e a Árvore disse:
castanhas para o seu jantar. Apesar de tan- “Menino, venha subir no meu tronco, balanto se queixar, a castanha percebeu que afi- çar-se nos meus galhos, repousar à minha
nal era bem melhor estar dentro do ouriço sombra e ser feliz! (SABINO, 2006,p. 03)
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Considerações Finais
O presente trabalho apresentou alguns
elementos que trazem uma reflexão sobre
a postura do homem com a natureza. Conforme foi tratado no primeiro capítulo é necessário ser compreendido, o que é de fato
meio ambiente, para isso, faz-se necessário
conhecer as legislações ambientais existentes em nosso país e as exigências das mesmas. Para tanto, observa-se a distância das
novas gerações com o meio ambiente natural, e esta (distância) existe devido a mudanças de hábitos e costumes, não apenas de
brasileiros, mas em todos os países, e este
fenômeno aconteceu radicalmente nos séculos XX e XXI, por vários motivos, entre eles
a tecnologia e ao sistema capitalista. Ambos
foram capazes de transformar de maneira
positiva áreas como saúde, educação, segurança, moradia entre outros, mas também de
forma negativa como qualificar uma pessoa
pelo que ela tem e não pelo ser, propagar o
egoísmo e a falta de sentimentos amorosos
e respeitosos entre as pessoas e consequentemente pelo seu meio ambiente, seja em
casa, no trabalho e ao meio ambiente natural.

Diante deste cenário, procuramos neste trabalho, por meio de alguns autores e pesquisadores, mostrar algumas alternativas para um
conhecimento lúdico e eficaz de fazer com
que crianças e adolescentes entendam a importância de zelar pelos lugares que a cercam.
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Como um dos instrumentos disponíveis e
sensibilizador para conscientização da importância de continuarmos a ter um meio
ambiente sadio e equilibrado para as atuais e futuras gerações, são as contações de
histórias, pois elas são capazes de despertar
sentimentos positivos e capazes de realizar quebras de paradigmas negativos desde
uma criança até um adulto, no entanto, é
necessário ter ciência de qual conto irá realizar a contação, qual seu público alvo e o
objetivo que se quer alcançar com a mesma.

Além disso, ressaltamos a importância
de ser um bom contador de história, pois a
sua postura é fundamental para que os ouvintes venham a desenvolver o seu imaginário, provoque a interação entre as
pessoas e desperte atitudes assertivas e positivas para com os meios ambientes existentes, tanto para sua qualidade de vida
como também para com as outras pessoas.
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A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO COM MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: A escrita deste artigo traz algumas considerações sobre o trabalho com músicas

na educação, especialmente, nas instituições de Educação Infantil bem como refletir sobre
os efeitos positivos deste trabalho para o desenvolvimento da criança, primordialmente o
aumento de sua sensibilidade e fazê-la descobrir o mundo a sua volta de forma prazerosa por
meio da música como ferramenta pedagógica para viabilizar a consolidação do trabalho na
Educação Infantil. Com as reflexões acerca da bibliografia levantada, vamos A musicalização é
uma ferramenta para ajudar os alunos a desenvolverem o universo que conjuga expressão de
sentimentos, suas ideias, valores culturais e auxilia a comunicação do indivíduo com o mundo
exterior e seu universo interior sempre respeitando a escuta da criança para traçar as suas
ações pedagógicas.

Palavras-chave: Educação; Infantil; Música.
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INTRODUÇÃO
O trabalho com músicas viabiliza o processo de desenvolvimento para um
aluno na construção do conhecimento musical com o objetivo de despertar e
desenvolver o gosto musical da criança, bem como a sua capacidade de criação
e expressão artística. Esta ferramenta pode ser utilizada em vários momentos
do processo de ensino-aprendizagem, sendo de grande valia para a consolidação do conhecimento, o desenvolvimento lúdico, criativo, emotivo e cognitivo.

Assim,
compreender
e
incentivar
essa
capacidade
criadora que a insere em um mundo de formas e possibilidades no que resulta em seu desenvolvimento global da criança.

O foco central deste estudo é analisar as bibliografias disponíveis sobre o que é assegurado para a utilização desta ferramenta de trabalho
pedagógico e o seu embasamento teórico para esta abordagem na Educação Infantil, este é um período fundamental para a criança no que diz
respeito ao seu desenvolvimento e aprendizagem de forma significativa.
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A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO
COM MÚSICA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
É sabido que a música é um elemento sempre presente na cultura humana. Assim, é importante o trabalho
com a música na formação da criança
para que ela desenvolva a sua sensibilidade e exerça sua criatividade de
maneira crítica e livre, a música bem
como a dança são fundamentais para
o desenvolvimento global da criança.

A música é importante em todas
as fases da vida. Nesse sentido, este
trabalho se fundamenta à medida
que se elucida a importância da música para a formação da criança. Esta
abordagem musical deve ser realizada tanto dentro como fora da escola. A música leva a criança ao desenvolvimento de sua criatividade, sua
subjetividade e exerça sua liberdade, crescendo como um adulto reflexivo, crítico e ativo na sociedade.
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Segundo Brito (2003, p.17):
A música é uma linguagem universal. Tudo o que o ouvido percebe sob
a forma de movimentos vibratórios.
Os sons que nos cercam são expressões da vida, da energia, do universo em movimento e indicam situações, ambientes, paisagens sonoras:
a natureza, os animais, os seres humanos traduzem sua presença, integrando-se ao todo orgânico e vivo
deste planeta. (BRITO, 2003, p. 17)

Segundo Scagnolato (2003, p.20):
A música não substitui o restante
da educação, ela tem como função
atingir o ser humano em sua totalidade. A educação tem como meta
desenvolver em cada indivíduo toda
a perfeição de que é capaz. Porém,
sem a utilização da música não é
possível atingir a esta meta, pois nenhuma outra atividade consegue levar o indivíduo a agir. A música atinge a motricidade e a sensorialidade
por meio do ritmo e do som, e por
meio da melodia, atinge a afetividade. (SCAGNOLATO, 2003, p.20)
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É elucidado que o trabalho com
música é realizado por meio de canções, jogos, danças, exercícios de
movimento, relaxamento, prática
instrumental, improvisação e audição, noções básicas de ritmo e melodia, a fim de fundamentar o trabalho
com o universo lúdico da infância.

Para Seashore (1919, p.170):
As impressões de ritmos musicais despertam sempre, e em certa
medida, imagens motoras na mente do ouvinte, e em seu corpo, reações musculares intuitivas. As
sensações musculares acabam por
associar-se às sensações auditivas
que, assim reforçadas, se impõem
mais ao espírito, para apreciação e
análise. (SEASHORE, 1919, p.170)

De maneira contínua se dará o desenvolvimento musical o qual se inicia com experiências verdadeiras. O
processo de desenvolvimento intelectual do aluno, para que esse tenha
um desempenho positivo, necessita
de uma abordagem que contribua
tanto na participação do aluno quanto para aprendizagem dos conteúdos.

A prática educativa associada à
linguagem musical apresenta relevantes desenvolvimentos no aspecto de conteúdo, cognição e
interação entre crianças para tal
processo se dar é necessário o trabalho do professor como mediador.

Nas atividades em que permeiam
a música o professor com seus alunos propiciam de acordo com a sua
didática, o estímulo de ações específicas que auxiliam na organização
do pensamento, além de favorecer a
cooperação e comunicação das atividades que são realizadas em grupo.
É essencial que o professor, além das
atividades trabalhadas no cotidiano em sala de aula, trabalhe de forma paralela conteúdos relacionados
com as letras das músicas cantadas.

E, a música torna o ambiente favorável à aprendizagem bem como mais
alegre, visto que propicia conforto
e acolhimento ao ambiente escolar,
proporcionando sensações positivas
aos que participam deste ambiente.
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O trabalho com a música na educação brasileira, infelizmente é encarado como um entretenimento, um
recurso de reposição em momentos
em que não se é possível cumprir o
planejado pelo currículo escolar, não
dando a importância devida como
material didático-pedagógico que
possa contribuir para o desenvolvimento no ensino aprendizado do
aluno As escolas tentam se adequar
à nova disciplina com novas estratégias, por vezes não precisas, porém a música possui caráter racional,
subjetivo e emocional e certamente
poderá auxiliar no processo ensino-aprendizagem, já que por apresentar característica interdisciplinar é de
grande valia como instrumento metodológico e didático-pedagógico.

Aceitando a proposição de que a
música deve promover o ser humano acima de tudo, devemos ter claro que o trabalho nessa área deve
incluir todos os alunos. Longe da
concepção européia do século passado, que selecionava os “talentos
naturais”, é preciso lembrar que a
música é linguagem cujo conhecimento se constrói com base em
vivências e reflexões orientadas.

Desse modo, todos devem ter direito de cantar, ainda que desafinando! Todos devem poder tocar um
instrumento, ainda que não tenham,
naturalmente, um senso rítmico
fluente e equilibrado, pois as competências musicais desenvolvem-se
com a prática regular e orientada, em
contextos de respeito, valorização e
estímulo a cada aluno, por meio de
propostas que consideram todo o
processo de trabalho, e não apenas
o produto final. (BRITO, 2003, p. 53)

Como afirma Brito (2003, p. 53),
a contribuição da música no desenvolvimento global da criança que se
concretiza por meio das vivências
e reflexões direcionadas, nas quais
as crianças devem ter acesso permanente, mesmo que não apresente aptidão musical, tendo em vista
que esta prática e vivência são fun- O trabalho com música em todos
damentais para o desenvolvimen- os seus aspectos e possibilidades
to das competências do indivíduo. de abordagem quando utilizada em
sala de aula, desenvolve diversas habilidades como: o raciocínio, a criatividade, autodisciplina bem como
a consciência rítmica e estética, e
desenvolve a linguagem oral, a afetividade, a percepção corporal e promovendo a socialização da criança.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Segundo Brito (2014):
O fazer musical é um modo de resistência, de reinvenção (questões
caras ao humano, mas ainda pouco
valorizadas no espaço escolar) que,
ao mesmo tempo, fortalece o estar
juntos, o pertencimento a um grupo,
a uma cultura. O viver (e conviver) na
escola - espaço de trocas, de vivências e construção de saberes, de ampliação da consciência - deve, obviamente, abarcar todas as dimensões
que nos constituem, incluindo a dimensão estética. (BRITO, 2014, p. 20)

Ademais, a educação musical infantil no Brasil segue caminhando em
passos lentos, necessita de discussão
e aprimoramento, e seus principais
eixos e fundamentos não podem confundidos com coadjuvante no ensino
das disciplinas obrigatórias ou eixos
de aprendizagem, fazer porque cada
criança tem o direito de desenvolver
as suas habilidades musicais de maneira positiva, precisa ser constituída
e enxergada como protagonista no
desenvolvimento das habilidades artísticas e acadêmicas de cada criança.

Ao fim desta pesquisa foi possível
concluir na área da educação infantil que o trabalho com a música na
Educação Infantil é um ato inerente
na vida da criança, ou seja, indissociável em seu desenvolvimento, sabendo de tal importância foi possível
abordar o tema no que diz respeito
a um aspecto mais abrangente e o
que se entende como ato artístico as diversas vertentes que o este
trabalho possibilita, no que propõe
a sensibilidade musical como um aspecto fundamental no processo de
aprendizagem e o acesso às novas
culturas, a circulação de informação
e do conhecimento, a interação na
sociedade e a participação na produção da linguagem dessa sociedade.
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IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO COTIDIANO ESCOLAR
RESUMO: Existe uma relação entre escola e Educação Ambiental que está inserida no

processo de intervenção da realidade social e como instrumento de ação conectada com as
questões mais amplas da comunidade escolar e da sociedade global, e com os movimentos
de defesa da qualidade do ambiente, incorporando-os às suas práticas também no cotidiano
de formação escolar. É papel da escola promover ações para sensibilizar os alunos para serem
corresponsáveis, conscientes e aptos a decidirem e atuarem na realidade socioambiental. A
metodologia do estudo orientou-se pela pesquisa bibliográfica e exploratória baseada nos
pressupostos de autores sobre a relação entre educação formal e Educação Ambiental.
Conclui-se que a importância da Educação Ambiental é proporcionar aos sujeitos dá uma
nova relação com o conhecimento por meio de atitude prático-reflexiva na construção do
conhecimento, além de motivar a implementação de ações que direcionam a uma conduta
didático-pedagógica político-social. A Educação Ambiental é uma ferramenta fundamental, e
como instrumento teórico-prático é capaz de facilitar a convergência entre o refletir e o agir,
no espaço escolar.

Palavras-chave: Educação Ambiental, Formação Escolar, Socioambiental, Intervenção.
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INTRODUÇÃO
A reflexão sobre a questão ambiental também em nível de educação formal se constitui atualmente em um dos pontos importantes que acrescenta um dos papéis sociais e políticos da escola. Neste sentido, os PCN’s inserem de forma didático-pedagógica os conteúdos fundamentais que orientam a prática educativa na inclusão da temática do Meio
Ambiente, ecologia, preservação e conservação como Temas Transversais nos currículos escolares e na elaboração de projetos interdisciplinares que dimensionam as atividades educativas a um nível mais amplo de discussões e debates sobre a sustentabilidade.
O educando ao vivenciar uma ação educativa que integra os temas relevantes da atualidade e
as preocupações ambientais tem possibilidades de identificar várias correntes de pressupostos
que interligam os temas globais, inserindo contextos novos que se correlacionam mutuamente à
Educação Ambiental. No processo educativo se reconhece que o meio ambiente tem amplo efeito
sobre o comportamento humano, a percepção dos alunos e da comunidade escolar sobre como
intervir para uma sociedade mais saudável e qualitativa, na medida em que a percepção humana
é capaz de sentir diante do meio ambiente as diferenças que são projetadas diante de melhorias
ambientais que favorecem a qualidade de vida e de estética desejáveis a um determinado espaço.
O ser humano que tem informações na escola sobre Educação Ambiental tem as condições de
florescer dentro de si a percepção ambiental. Segundo Oliveira (2000) a percepção ambiental
pode ser definida como a consciência do ser humano em relação ao seu bem-estar diante do
meio ambiente e reconhecendo os atos necessários que podem melhorar a qualidade de vida.
Neste estudo questiona-se: Qual a importância da Educação Ambiental no cotidiano escolar?
Aponta-se a relevância da reflexão ecológico-ambiental no ambiente escolar, considerando-se que suas interfaces ultrapassam a análise meramente ambiental e envolvem valores e
atitudes essenciais a serem mantidas na escola como proteção, preservação e recuperação
do meio ambiente, como forma de transformação das consequências negativas da degradação ambiental e do descuido do meio ambiente social, visando à melhoria na qualidade de
vida dos alunos e da comunidade, aprimorando a relação entre o homem e o meio ambiente.
A realização desse estudo tem base no pressuposto de que a Educação Ambiental no âmbito escolar favorece a experiência social do educando, ao mesmo tempo em que permite uma mediação pedagógica entre alunos e professores.
Justifica-se a realização do estudo com base no reconhecimento de que a partir da escola e de suas relações na prática educativa em associação com o meio ambiente professores e alunos podem contribuir para a melhoria do ambiente por meio de
ações e posturas socioambientais por meio de procedimentos de cidadania ecológica.
A motivação do trabalho partiu da noção de que a ecologia e a preservação ambiental, assim
como outros temas globais de Educação Ambiental devem ser uma temática presente na escola em todas as atividades educativas em um âmbito interdisciplinar e também fazendo parte
do currículo escolar como elemento indispensável para a consciência ambiental do educando.
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CONCEITOS PEDAGÓGICOS DE
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
A Educação Ambiental é papel de toda a
sociedade organizada que reconhece a necessidade de uma cultura organizacional sustentável, dentro de um modelo de ação política os grupos sociais representam os atores
da mudança por meio de um esforço coletivo, a ser conquistado por meio da educação.

não apenas as mudanças culturais que possam conduzir à ética, ambiental, mas também
as mudanças sociais necessárias à construção
de uma sociedade ecologicamente prudente
e socialmente justa. (LOUREIRO (2004, p. 15).
Na realidade, as propostas da educação
ambiental podem ajudar a construir novas
formas de pensar incluindo a compreensão
da complexidade e das emergências inter-relacionais entre os diversos subsistemas
que compõem a realidade física e a social.

Soffiati (2002) analisa algumas transformações na Educação para essa nova sociedade que surge. Segundo a autora, para
que haja a melhoria da qualidade de vida
e de conservação do planeta, somente a
O tema Educação Ambiental não é somenEducação poderá evitar um colapso do sistema econômico e a melhoria da quali- te focalizado nas escolas, mas em diversas
dade de vida para as próximas gerações. outras instituições, como empresas, igrejas,
associações de bairros, clubes. Tais instiSegundo Pedrini (1998), entende-se que tuições constantemente elaboram cursos e
a educação ambiental não se trata somente campanhas sobre o meio ambiente. Sendo
de ensinar sobre a natureza, para se compre- que a escola atualmente é vista como a insender e agir corretamente diante os gran- tituição do saber crítico, que deve refletir e
des problemas das relações do homem com agir no sentido de mobilizar as pessoas em
o meio ambiente. Mais que isso, trata-se de favor do ambiente, e é comum que seja inensinar “para” e “com” a natureza, abordan- serido no interior de seus currículos e prodo o papel do ser humano na biosfera para gramas temas ligados à questão ambiental.
a compreensão das complexas relações enOliveira (2000) explica que não é o caso de
tre a sociedade e a natureza e dos processos
históricos que condicionam os modelos de se impor à presença de professores extremadesenvolvimento adotados pelos diferentes mente especializados, pois institucionalizar
grupos sociais, incorporando critérios so- a questão ambiental interdisciplinarmente
cioambientais, ecológicos, políticos e éticos. é condição necessária para o surgimento de
debates que apontem para soluções de proLoureiro (2004, p. 15) complementa a ideia: blemas reais. Todavia, vale ressaltar que, a
A educação ambiental só apresentará resul- partir do momento em que tal interdisciplitados coerentes se incorporar em seu fazer co- naridade acontece, a escola passa a ser uma
tidiano a completa contextualização da com- instituição de ponta, contribuindo para a arplexidade ambiental. Para isso, é imperativo o ticulação dos movimentos ambientalistas que
envolvimento das dimensões social, econômi- hoje se encontram difusos pela sociedade.
ca, política, ideológica, cultural e ecológica do
problema ambiental, em suas conexões territoriais e geopolíticas, envolvendo leituras relacionais e dialéticas da realidade, provocando
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Segundo Rego (1995), Educação propicia o
acesso aos conhecimentos sistematizados e
amplia os significados construídos espontaneamente. É um processo mediado. É a prática social que se constitui em instrumento
de compreensão da realidade como um todo.

Reigota (2002, p. 28), complementa que “o
desafio da educação ambiental é sair da ingenuidade e do conservadorismo (biológico
e político) a que se viu confinada e propor
alternativas sociais, considerando a complexidades das relações humanas e ambientais”.

Gadotti (1999) acredita que a prática da
educação é anterior ao pensamento pedagógico. Esse surge da necessidade de sistematizar e organizar aquela em função de
determinados fins e objetivos. Nesse prisma, a educação não serve apenas à sociedade ou à pessoa na sociedade, mas mudança social e à formação consequente de
sujeitos e agentes na mudança social. Dessa forma, concordando com o mesmo autor,
diz-se que se educação é a transformação
de uma realidade, e se a educação só pode
ser de caráter social, diz-se que a pedagogia é a ciência de transformar a sociedade.

Entende-se que a Educação Ambiental se
constitui em um conjunto de ações que proporcionem ao indivíduo a plena consciência
de que suas atitudes podem contribuir para
melhorar a qualidade de vida, da qual, em
última análise, ele será o maior beneficiário.

O modelo pedagógico citado por Cunha
(1999), supõe que, o professor é o elemento
motor do processo de ensino-aprendizagem
e assume o papel de determinar as maneiras segundo as quais as pessoas aprendem
e o aluno assume um papel dependente.

A EDUCAÇÃO AMBIENTE NO
AMBIENTE ESCOLAR
Effing (2007) revela que a Educação Ambiental é a aprendizagem de como gerenciar e melhorar as relações entre a sociedade humana e
o ambiente de modo integrado e sustentável.
Quanto à finalidade a inserção da Educação Ambiental no Contexto Escolar, Santos
(2007) revela que ela procura transmitir valores
e conhecimentos necessários para proteger o
meio ambiente e melhorar a qualidade de vida.
Sorrentino (2002) analisa que é preciso estabelecer as distinções entre Educação Ambiental
e ecologia, enquanto o Ambiente Escolar trata
de educar por meio de posturas e sensibilizações para a importância da participação ativa
do cidadão integrada à sua influência local (comunidade), a ecologia abrange os conhecimentos sobre o meio ambiente e favorece os conhecimentos dos sistemas naturais e as formas
de atuação sustentável sobre o meio ambiente.

A educação ambiental “não pode ser considerada necessariamente uma prática pedagógica voltada para transmissão de conceitos de ecologia, pois se trata de uma
educação voltada não só para a utilização
racional dos recursos naturais, mas sim da
participação da sociedade” (PEDRINI, 1998,
p. 11). Nas discussões e decisões sobre a
questão ambiental. A humanidade e a natureza devem estabelecer uma “aliança” busSoffiati (2002, p. 22) analisa que o processo de
cando o desenvolvimento sustentável e
estimular a ética nas relações políticas, eco- “reflexão ecológica ultrapassa a análise meramennômicas e sociais (PEDRINI, 1998, p. 11). te ambiental e envolvem valores e atitudes essenciais a serem mantidas na escola como proteção,
preservação e recuperação do meio ambiente”.
Neste sentido, Educação Ambiental é um
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instrumento da ecologia para a transformação das posturas humanas que trazem consequências negativas de degradação ambiental que deterioriza a qualidade de vida na
relação entre o homem e o meio ambiente.
Zakrzevski (2003) considera que a escola tem
um papel social fundamental na formação da cidadania ativa ou participativa em processos ecológicos. Sorrentino (2002, p. 23) compreende que
um dos papéis da educação ativa na escola pública “é buscar integrar ações práticas e de educação ambiental, voltada para os alunos e suas
famílias, que possam demonstrar a importância
de posturas que possam contribuir para a melhoria da qualidade ambiental nas comunidades”.
Levando-se em consideração que uma educação direcionada para a Educação Ambiental, deve-se analisar como esse processo
envolve aspectos relevantes como a conscientização para a cidadania que poderá promover mudanças qualitativas na vida dos alunos,
da escola e da comunidade e nesse contexto sua ação é antes de tudo política e social.

Assim, compreende-se que no contexto da Educação Ambiental é necessária uma
práxis política, educativa e social que têm
por desígnio a construção de valores, habilidades, conceitos e atitudes que permitam o entendimento da realidade de vida.
Para Demo (1988, p. 48) “a educação é essencialmente política, pois político é o espaço de
atuação humana em que nos formamos e moldamos às características objetivas que nos cercam”. Na concepção do autor, uma das graves
falhas dos processos educativos denominados
“temáticos” ou “transversais” que exploram a
Educação Sexual, Educação em Saúde etc., que
se reproduz na Educação Ambiental, é a falta de
clareza do significado da dimensão política em
educação. Ainda de acordo com Demo (1988,
p. 44) o melhor em termos ambientais é o resultado da dinâmica social, e este não pode ser
confundido com uma construção idealmente
concebida por setores dominantes que falam genericamente em nome da salvação do planeta.

Em termos epistemológicos na concepção de
Loureiro (2004, p.17), “existe na Educação AmConforme Pestana (2009) avalia que a es- biental em relação à escola uma relação educacola precisa inserir as questões ambientais ção-política que decorre da íntima associação que
no currículo escolar, para a construção da ci- se fez entre a dimensão educativa e ambiental”.
dadania do educando. Ao mesmo tempo em
que é fundamental uma intervenção crítica
Não se pode negar que a Educação detém uma
do professor sobre a importância do equilíbrio dimensão política, já que o conhecimento transdo meio ambiente de forma crítica e reflexi- mitido e assimilado e os aspectos técnicos deva acerca das ações e a readaptação do ho- senvolvidos fazem parte de um contexto social e
mem ao meio ambiente para que este viva uma político definido e por isso mesmo ideológico. Porvida saudável em harmonia com a natureza. tanto, o que se produz em uma sociedade é resultado de suas próprias exigências e contradições.
Entende-se, portanto, que a escola deve ter o
objetivo de investir em atividades que levem à coA escola está sendo chamada a formar o cimunidade escolar a refletir sobre problemas am- dadão que atue na sociedade, levando-o a criar
bientais e a desenvolver ações que modifiquem consciência crítica e reflexiva, capaz de lutar pela
a relação com o meio ambiente. Atualmente racionalização na utilização dos recursos naturais
muitas escolas introduziram projetos que visem do meio como um todo e de apontar as distorà formação de cidadãos participativos e com- ções do sistema em relação ao meio ambiente.
prometidos com as causas ambientais e sociais.
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De acordo com Morin (2000, p. 31):
É preciso desenvolver uma educação voltada para o meio ambiente a fim de salientar
a internalização dos valores fazendo crescer
o sentido de solidariedade social, e assim poder defender o uso dos recursos naturais de
maneira racional e segundo critérios ligados a
preservação ambiental, dentro de uma postura
crítica, a partir de discussões e reflexões sobre
a realidade vivenciada. (MORIN, 2000, p. 31).
Assim, cabe aos professores sensibilizar seus
alunos, fazê-los perceber que são partes integrantes e indissociáveis do meio ambiente e que desenvolvam o senso crítico diante de debates, para que entendam e possam
adquirir interesses no que se deve fazer para
ajudar suas comunidades a viverem melhor.
Soffiati (2002, p. 20) avalia que é um desafio, da escola “conciliar consciência ecológica
com mudança de atitude, essa é uma tarefa
que deve ser assumida por todos os educadores, pois os problemas que afetam o meio
ambiente” somente serão solucionados a partir de ações educativas e com pessoas que assumam seu papel como cidadãos participativos e comprometidos com seu tempo e lugar.
Para Zakrzevski (2003), a atuação educativa
instrumental e acrítica por parte dos professores
que assim a tomarem em sala de aula, a partir da
concepção do ambiente como algo reificado, facilita a perspectiva de que o que podemos fazer
na práxis educativa é sensibilizar, minimizar ou
mitigar os problemas existentes no contexto atual, por uma correta gestão dos recursos naturais.
Considera-se a importância de uma visão do ambiente como social e construído em prol, não apenas de grupos específicos e seus interesses, mas dos diversos
segmentos populares que agem na sociedade.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL SUA
IMPORTÂNCIA NA ESCOLA
Qual a importância da Educação Ambiental
no ambiente escolar?
Para Sorrentino (1998) o papel da Educação Ambiental é refletir sobre problemas
ambientais e a desenvolver ações que modifiquem a relação com o meio ambiente
tornando os educandos mais conscientes e
ativos diante de posturas participativas em
suas comunidades. Atualmente muitas escolas introduziram projetos que visem à formação de cidadãos participativos e comprometidos com as causas ambientais e sociais.
Neste campo de conhecimentos a Educação Ambiental oferece oportunidade para
que os alunos e a comunidade reflitam sobre
a questão ambiental e a necessidade de preservação da natureza, por meio de ações significativas para ações educativas conjuntas
e contribuem para aquisição de uma consciência ecológica, preservação ambiental e
na manutenção da limpeza do lugar onde
moram, estudam, trabalham e divertem-se.
Nesse sentido, a Educação Ambiental
contribui para a tentativa de implementação de um padrão ética na relação sociedade e natureza e oportuniza as experiências
educativas para que alunos reflitam sobre a
questão ambiental e a necessidade de preservação da natureza, por meio de ações significativas para ações educativas conjuntas.
Além desse papel importante o Ambiente Escolar contribui para aquisição de uma
consciência ecológica, preservação ambiental
e na manutenção da limpeza do lugar onde
moram, estudam, trabalham e divertem-se.
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Na visão de Morin (2000, p. 27), “a Educação Ambiental tem a função de desenvolver
a consciência do educando para a importância do equilíbrio do meio ambiente, partindo
da visão integrada da realidade”. Dentro dessa visão a educação ambiental deve nascer
da reflexão sobre a realidade e do processo
de interação homem e natureza mantendo
assim, a internalização dos valores fazendo crescer o sentido de solidariedade social.
Neste sentido, a Educação Ambiental no ambiente escolar deverá favorecer o desenvolvimento de atividades que dimensionam o senso
crítico diante de debates, para que entendam e
possam adquirir interesses no que se deve fazer
para ajudar suas comunidades a viverem melhor.
Pode-se avaliar que a Educação Ambiental é
uma práxis educativa, política e social que tem
por finalidade a construção de valores, conceitos, habilidades e atitudes que possibilitem o
entendimento da realidade de vida e a atuação
lúcida e responsável de atores sociais individuais e coletivos no ambiente. Nesse sentido, contribui para a tentativa de implementação de um
padrão ética na relação sociedade e natureza.
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Atualmente ampliaram-se as formas de participação sociopolítica e os canais de participação que articulam representações em Movimentos Sociais que tem a finalidade de melhorar
a qualidade de vida, estimular a responsabilidade social e ambiental e a gestão responsável
do bem público de forma coletiva e individual.
Dentro da dimensão da Educação Ambiental, se projetam a cada dia sua importância
nas políticas educacionais fortalecendo os
alunos como sujeitos na construção social,
nos desafios que se colocam frente ao meio
ambiente, ao espaço urbano e a participação sociopolítica, assim como na construção de uma sociedade mais democrática.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo permitiu evidenciar a importância da Educação Ambiental no contexto escolar, permitindo analisar que a sua função tem um propósito social e político. Nesse sentido possui um teor
educativo e conscientizador, aplicando valores que produzem a percepção de participação social.

A Educação Ambiental produz, antes de mais nada, a sensibilização do educando na participação em espaços de socialização. Para a escola atender a essa demanda envolve ações educacionais integradas com a realidade social que se apresentaram como desafio a formulação de práticas educativas que implicam em aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais.

A sensibilização ecológica e o exercício de práticas que capacitam os educandos a se
organizarem com objetivos comunitários, estimula a superação da exclusão social, aumentam o nível de autoestima e o sentimento de valor do sujeito aprendente que necessita de um meio social consistente do ponto de vista de relacionamentos sociais que
estimulem a autoestima, a motivação para desenvolver interações frequentes e contínuas com seus pares, à construção de sua imagem e as representações sobre sua vida.

Neste contexto, há uma relação da escola com o ambiente em que está inserida no processo intervenção na realidade social e como instrumento de ação conectada com as questões mais amplas da sociedade, e com os movimentos de defesa da
qualidade do ambiente, incorporando-os às práticas educativas no ambiente escolar, oportuniza a corresponsabilidade e a formação de cidadãos conscientes e aptos a decidirem e
atuarem na realidade socioambiental, na escola que é um lugar privilegiado de aprendizagem.

Conclui-se que a importância da Educação Ambiental é proporcionar aos sujeitos uma nova
relação com o conhecimento por meio de atitude prático-reflexiva que leva, portanto, a construir conhecimento, a implementar ações que direcionam a uma conduta didático-pedagógica
política e social. A Educação Ambiental é uma ferramenta fundamental, e como instrumento
teórico-prático é capaz de facilitar a convergência entre o refletir e o agir, no espaço escolar.
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A MÚSICA E DANÇA, UM MOVIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O presente artigo tem como objetivo apresentar como música é uma importante

fonte de estímulos, equilíbrio e felicidade para a criança. Assim, na Educação Infantil os
fatos musicais devem induzir ações, comportamentos motores e gestuais (ritmos marcados
caminhando, batidos com as mãos, e até mesmo falados), trata-se de um forte recurso
pedagógico. Nos primeiros anos de vida percebemos as crianças bem receptivas no sentido de
aprender, imitar e decorar atitudes, gestos e falar. A música é um meio de expressão de ideias
e sentimentos e também uma forma de linguagem muito apreciada pelas pessoas. Desde
muito cedo, ela adquire grande importância na vida de uma criança. Com certeza, sempre nos
lembramos de alguma música que tenha marcado nossa infância e, junto com esta lembrança,
recordamos sensações que acompanharam tal execução, numa brincadeira de roda ou num
ensinamento. Quando, estão cantando, as crianças trabalham sua concentração, memorização,
consciência corporal e coordenação motora, principalmente porque, juntamente com o cantar,
ocorre com frequência o desejo ou a sugestão para mexer o corpo acompanhando o ritmo e
criando novas formas de dança e expressão corporal. É trabalhando a atenção, os movimentos
visuais e a audição que a criança faz a sua leitura de imagem. Essa atitude permite que elas
façam escolhas e sugere repetições, pois geralmente essa criança faz com frequência, como
forma de aprendizagem e recurso de memorização.

Palavras-chave: Estímulos; Lembrança; Brincadeira; Memorização; Ritmo.
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O DESENVOLVIMENTO
COGNITIVO/ LINGUÍSTICOS/
PSICOMOTOR E SÓCIO AFETIVO
O importante é respeitar interesses
individuais e também específicos de
cada fase do desenvolvimento, assim,
crianças pequenas podem mostrar
maior interesse por temas que envolvem o alfabeto, vogais, números, animais, o exemplo que podemos citar são
os CDs musicais infantis, muito usados nas escolas: “A galinha Pintadinha”
ou os temas educativos usados pelos
A música é um recurso didático na palhaços Patati e Patatá, entre outros.
sala de aula e possibilita diversas atividades para se trabalhar com os pequenos. Segundo JEANDOT, “[...] a
música é uma linguagem universal, O método didático do canto com
mas, com muitos dialetos, que variam movimento é ainda mais eficaz na
de cultura, envolvendo a maneira de educação infantil, pois está relaciotocar, de cantar, de organizar os sons nado a uma motivação diferente do
e de definir as notas básicas e seus ensinar, em que é possível favorecer
intervalos (JEANDOT, 1997, p.12). a autoestima, a socialização e o desenvolvimento do gosto e do senso musical das crianças dessa fase.
No setor linguístico percebemos a
possibilidade de estimular a criança a ampliar seu vocabulário, uma
vez que, através da música, ela se
sente motivada a descobrir o significado de novas palavras que depois incorpora ao seu repertório.

Sendo uma atividade indispensável no processo de desenvolvimento da criança, a música pode auxiliar
no seu desenvolvimento cognitivo.
Todos esses benefícios são estendidos não só à linguagem falada, mas
também à escrita, na medida em que
uma boa percepção, um bom vocabulário e o conhecimento de estruturas
de texto são elementos importantes
para ser um bom leitor e bom escritor.

Cantando ou dançando, a música de
boa qualidade proporciona diversos
benefícios e é uma grande aliada no
desenvolvimento saudável da criança. Entre outros fins, as atividades
rítmicas contribuem para o desenvolvimento dos sentidos, em especial
o da audição, ao fazer do corpo um
dócil instrumento de interpretação
do ritmo, contrariando as tendências
à mecanização e à imitação passiva
de si mesmo e dos outros indivíduos.
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Como descrito no capítulo anterior do presente trabalho, a melodia
está relacionada à emoção, o ritmo
ao movimento e a harmonia à inteligência. Quando o professor utiliza
esses elementos na aprendizagem, a
criança aprende com mais facilidade.
A música é uma linguagem própria
dela, está dentro dela; só precisamos
resgatar e saber trabalhar esse ponto.

CÂNTICOS, SIGNIFICADOS E
REPRESENTAÇÃO

Entende-se por música algo que proporciona entretenimento ou manifesta
sentimentos como a poesia, com variação de acordo com a cultura e o contexto
social.Contudo, é de extrema importância conhecer sempre o tipo de cânticos
que estamos ensinando aos nossos alunos, qual o seu propósito, se realmente vai lhe acrescentar algo, ou seja, se
há objetivos, pois como já foi descriA dança produz um movimento que, to, o momento musical não é apenas
combinado com os conteúdos in- para distração. Conforme Zampronha:
ternalizados facilita a memorização,
onde na expressão corporal há uma
comunicação que se interage com seu
meio. As crianças da Educação Infantil são extremamente atenciosas com Pontuar música na educação é deos movimentos que fazemos se tra- fender a necessidade de sua prática em
tando de dança e ainda com música, nossas escolas, é auxiliar o educando
todo visual sempre chama muito a sua a concretizar sentimentos em formas
atenção e é a riqueza do trabalho do expressivas; é auxiliá-lo a interpretar
educador dando sentido prático aos sua posição no mundo; é possibilitarconteúdos, instigando a curiosidade -lhe a compreensão de suas vivêndos alunos e facilitando a aprendiza- cias, é conferir sentido e significado à
gem. Justamente para este terceiro sua nova condição de indivíduo e ciobjetivo a música educativa é muito dadão. ZAMPRONHA (2002 p. 120)
útil: ajuda a guardar palavras difíceis,
agrupamentos, e sequências dos fatos.
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Ao colocar na sala de aula uma É ótima para conversar com as
música mais agitada, é comum crianças, falar que mentir é muiver os alunos dançando, sor- to feio e que a mentira tem perrindo, pulando e gesticulando. na curta. Explicar alguns valores e
princípios. Temos também a música dos indiozinhos: Um, dois, três
indiozinhos, Quatro, cinco, seis indiozinhos, ‘ótimo para incentivar
A música desperta a criativida- as crianças a começarem a contar.
de, propicia momentos para que a
criança se expresse, pois, enquanto
linguagem deve ser trabalhada na
sala de aula, onde contenha som,
movimento, dança e improvisação. Aprendendo com o Canto e MoviPara Bréscia: “[…] o aprendizado de mento.
música, além de favorecer o desen- Na perspectiva de movimento, a
volvimento afetivo da criança, am- valorização da liberdade é o camiplia a atividade cerebral, melhora o nho para descobertas vocais, audesempenho escolar dos alunos e xílio na desinibição, indicação de
contribui para integrar socialmente o melhora na compreensão rítmica,
indivíduo (BRESCIA, 2003, p.81): e possibilidade da expressão valorizando o aprendizado coletivo.

O ideal é sempre que for preparar um cântico para ensinar as
crianças, que seja com objetivos
e propósitos claros e didáticos.
Como por o exemplo e a conhecida música da “Barata Mentirosa”:

O movimento conjugado com canto auxilia a concentração, haja vista
o trabalho conhecido do grupo” Palavra Cantada” que envolve a criança em ritmo e percussão, instrumentos e ferramentas que auxiliam
na alfabetização e desenvolvimento cognitivo. As crianças aprendem
mais facilmente seguindo o exemplo da voz humana do que o som
de qualquer outro instrumento.
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Como motivação inicial para a
aprendizagem de uma canção, procurar criar um ambiente e fazer um
enquadramento estimulante da canção de forma a tornar os movimentos
voltados para o ritmo facilitando assim a memorização, a concentração,
e a coordenação. Fato é que quando
se cria um ambiente para contextualização das canções , se faz perguntas
sobre a temática da canção conta-se
uma história motivando as crianças
fazerem relatos há um repertório
que facilita a criação de movimento
, mímicas e reinvenção de passos levando a interatividade com o grupo.

O processo se faz no momento das pulsações, tempo dos ritmos estabelecidos com o auxílio
do áudio e repetições orientadas.

Um grupo bem conhecido, o Palavra
Cantada é uma dupla musical infantil
formada em 1994 por Paulo Tatit e
Sandra Peres. É caracterizados por
canções infantis de linhas marcantes,
que prezam pela elaboração das letras, arranjos, usando sempre os instrumentos e a movimentação de palco como principal elemento cênico.
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O grupo utiliza-se de ferramenta simples de fácil entendimento
para as crianças como copos, colher de pau, latas, etc., para o trabalho de percussão, ou seja, recursos que já são do universo infantil,
um trabalho diferenciado dentro da
cultura musical voltada à criança.

Comemorando 20 anos de sucesso
em 2014, a dupla relembra canções
que produz ritmos que produz repetições e movimentos como “Sopa”,
“Bolacha de Água e Sal” e “Vem Dançar com a Gente, Brincadeiras Musicais, e “Pauleco e Sandreca”“. E
também algumas músicas folclóricas
como a canoa virou, caranguejo não
é peixe, a barata, que são Cantigas de
Roda muito conhecidas por todos e
também estão presentes no cotidiano das escolas de Educação Infantil.

Segundo FÍGARO, Roseli “A preocupação do grupo é com a fruição
estética, que possibilita aos ouvintes criar vínculos afetivos com aquilo
que ouvem. Ao mesmo tempo, procuram fazer uma música que eles
mesmos considerem interessante”.
FÍGARO, Roseli (2006 p. 69-82).
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O grupo utiliza-se de diversos recursos, um deles é a aproximação
do canto à língua falada, que aparece em várias de suas canções, como
Pelé (“Você aí que diz que sabe tudo
de bola / Que é craque até em jogo
de botão”) ou Ora Bolas (“Oi, oi, oi /
Olha aquela bola / A bola pula bem
no pé / No pé do menino / Quem é
esse menino / Esse menino é meu
vizinho / Onde ele mora / Mora lá
naquela casa”), cujos versos, a exemplo de uma parlenda, iniciam-se com
as últimas palavras do verso anterior. Em parte procura unir conteúdo
melodia, baseada no canto falado.

Estas canções são também extremamente presentes na memória e no
coração de todos, por serem canções
que vêm sendo cantadas por muitas
e muitas gerações. De acordo com
MARQUES: “A relação do movimento
com outros aspectos das dançar faz
com que ela se transforme em artes,
pois estamos criando reações simbólicas e significativas entre aqueles que interpretam o movimento e
o meio” (MARQUES, 2003, pg.29).

As crianças sabem que se dança música, isto é, que a dança está associada
à música, e geralmente sentem grande
prazer em dançar. Segundo ESTEVÃO:

Se os professores levarem isso em
conta e considerarem como ponto de partida o repertório atual de
sua classe e puderem expandir este
repertório comum com o repertório do seu grupo cultural e de outros grupos, criando situações em
que as crianças possam dançar,
certamente estarão contribuindo
significativamente para a formação das crianças. (ESTEVÃO, 2002
p.33 apud ONGARO ET AL, 2006).

CUNHA, também ressalta a importância do processo de escolarização
da dança: “Acreditamos que somente a escola, através do emprego de
trabalho consciente de dança, terá
condições de fazer emergir e formar um indivíduo com conhecimentos de suas verdadeiras possibilidades corporais-expressivas” (CUNHA,
1992, P.13, apud GARIBA, 2005).
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É necessário salientar que as atividades que envolvem música e dança
é um importante meio de inserção de
cultura e prazer, que as crianças da
Educação Infantil relacionam música
e dança, de forma bastante espontânea, visto que é algo materno, que começa desde o ventre antes de nascer e
quando nasce através dos estímulos.

Quando estão cantando, as crianças trabalham sua concentração, memorização, consciência corporal e
coordenação motora, principalmente porque, juntamente com o cantar,
ocorre com frequência o desejo ou a
sugestão para mexer o corpo acompanhando o ritmo e criando novas formas de dança e expressão corporal.

Ao ingressar na escola a criança já
traz consigo um conhecimento amplo a respeito de seu corpo, mas
muitas vezes não foi despertado. O
professor deverá saber aproveitar esses conhecimentos e a partir deles,
promover outros mais complexos.

O trabalho com a música o Abecedário da Xuxa auxilia no processo de
alfabetização, através de um cartaz
com a letra da música, onde as crianças podem fazer a leitura coletiva e
cantar várias vezes, em seguida cada
criança fixa uma ficha com seu nome
ao lado do abecedário, fazendo correspondência com a letra inicial do
nome, logo após, formar seus nomes
com a utilização do alfabeto móvel.

A criança necessita de experiências
que possibilite o aprimoramento de
sua criatividade, atividades que favoreçam a sensação de alegria (aspecto lúdico), que a partir daí, ela possa
retratar e canalizar o seu humor, seu
temperamento, através da liberdade
de movimento, livre expressão, e desenvolvimento de outras dimensões
contidas no inconsciente. Conforme
MARQUES: “a escola é hoje sem dúvida, um lugar privilegiado para que
a dança aconteça e enquanto ela
existir a dança não poderá continuar
mais sendo sinônimo de festinha de
fim de ano” (MARQUES, 2003, P 17).

388

Revista Educar FCE - 22 ª EDIÇAO - JULHO / AGOSTO - 2019

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O papel principal na educação é considerar toda e qualquer experiência vivida dos nossos alunos, e fazer com que estes através destas
experiências possam tirar proveito expandindo o seu conhecimento.
Ressalta-se que ouvir música não deve ser uma atividade imposta e
sim realizada com prazer, pois somente assim os benefícios serão obtidos de forma natural. A música vai além daquilo que ouvimos. Quando inserida na rotina das crianças e dos adolescentes, as canções contribuem para o desenvolvimento neurológico, afetivo e motor da criança.
É nesse sentido que entendemos a música como um excelente instrumento para auxiliar e contribuir no processo ensino aprendizagem.
A música tem que ser entendida como uma linguagem e não
como uma forma de estratégia para banalizá-la. Tem que mostrar um amplo universo de sons para o aluno. Isso vai ajudá-lo a ampliar seus sentidos, como a visão, o tato e, principalmente, a audição.
É preciso conhecer e valorizar as possibilidades expressivas da música e da
dança com o próprio corpo, possibilitando assim, a prática e a desenvoltura
da criança, e analisar os conteúdos da música e da dança como aspectos e
estruturas do aprendizado entender que com a integração no processo de
comunicação com a
música e a dança, a criança aprende gradativamente.
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A INFLUÊNCIA DA INTERNET NA LINGUAGEM ESCRITA DE ALUNOS DO
ENSINO FUNDAMENTAL
RESUMO: Sendo a internet um dos principais suportes atuais no âmbito de ensino-apren-

dizagem, este trabalho tem como principal objetivo discutir as transformações ocorridas no
âmbito de leitura-escrita do aluno com a inclusão da internet, ou seja, identificar influências
da linguagem usada na internet, o “internetês”, na sala de aula. Como metodologia, foi utilizada a pesquisa bibliográfica e pesquisa realizada em uma escola particular, localizada em
Osasco, com alunos do Ensino Fundamental, que permitiu constatar a influência que a internet vem causando na sociedade, sobretudo entre os jovens e adolescentes e a importância de
a escola traçar planos para impedir a má utilização da internet. Analisar a linguagem utilizada
nesse ambiente digital é um dos meios cruciais para abordar o ensino de leitura e escrita,
visto que os alunos fazem uso do internetês, que tem se tornado cada vez mais frequente no
vocabulário dos mesmos e assumido dimensões estarrecedoras que transcendem a escrita e
partem para a fala. Essa realidade mostra a importância do professor ao fazer interferências
e buscar se atualizar quanto à linguagem utilizada pelos educandos em diversos ambientes.

Palavras-chave: Internet; Redes Sociais; Escrita; Ensino Fundamental.
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INTRODUÇÃO
Com o surgimento da WWW, a internet
se tornou popular e com o correio eletrônico pessoas de toda parte do mundo puderam trocar informações em tempo real,
fazendo que o mundo coubesse dentro de
um microcomputador, ou seja, para muitos
o mundo passou a ser virtual. Surgiu então
uma nova forma de comunicação e com isso
Desde o seu surgimento, a escrita vem muitas mudanças ocorreram (GARBIN, 2019).
passando por diversas transformações, que
A comunicação virtual é quase que totalocorreram de forma lenta e de acordo com
a necessidade da sociedade. Mesmo em uma mente escrita. A necessidade de rapidez na
língua formada e organizada é possível en- troca de informação entre as pessoas fez
contrar diversos níveis de linguagem, sobre- com que novas palavras surgissem. Abretudo, se comparar a fala com a escrita, pois, a viações, troca de letras, representação de
escrita é uma tentativa de reprodução da fala. sentimentos por meio de caracteres, foi
O nível culto é aquele registrado nos livros de algumas dessas transformações que surgramática e dominado apenas por uma pe- giram para tornar a linguagem mais rápiquena parte dos falantes e exigido nos textos da e fácil entendimento entre os usuários.
escritos, já o nível coloquial é usado pelos faEssa revolução na linguagem, diferente das
lantes em geral e muitas vezes não obedece
à forma normativa; esse tipo de linguagem anteriores, está ocorrendo de forma rápida
era até pouco tempo inaceitável em textos e impactante. As pessoas, em especial, os
escritos, pois, acreditava-se que só existirá jovens e adolescentes rapidamente dominaentendimento se as palavras fossem escri- ram a Internet e sua linguagem que está em
tas ortograficamente corretas (SILVA, 2019). constante transformação. Pessoas que nunca saíram de suas cidades fazem amigos em
Na opinião de Consolaro (2019), o que todo o país e até mesmo em todo o mundo.
está surpreendendo a muitos educadores é o
No Brasil, essa revolução linguística recebeu
fato de o nível coloquial está sendo utilizado
também na linguagem escrita da Internet, e o nome de “internetês”. Os principais fenômede uma forma em que todos os usuários se nos observados são supressão de vogais, conentendem. Essa nova forma de comunicação soantes e acentos, substituição de letras, dimifaz com que a linguagem escrita fique mais nuição das palavras e emoticons (SILVA, 2019).
parecida com a linguagem falada, com total
despreocupação com as normas gramaticais.
A influência que a Internet está causando
na sociedade, particularmente entre jovens e
adolescentes, tem causado muita polêmica e
sido motivo de muitos debates entre os profissionais de educação. E um dos principais temas
tem sido a nova forma de linguagem que os alunos usam para se comunicarem virtualmente.
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Com a popularização da Internet, notícias
e informações passaram a ser de comum
acesso a todos. As informações ganharam
nova dimensão, pois, todos os usuários deixaram de ser apenas receptores e passaram
a ser também emissores podendo expor seus
argumentos sobre qualquer assunto. A Internet passou a ser uma fonte inesgotável
de informações e troca de ideias. Nunca se
escreveu tanto, porém, de uma forma distinta da convencional (CONSOLARO, 2019).

LINGUAGEM VIRTUAL
A sociedade mundial está passando por uma
grande revolução tecnológica. Esse acontecimento está exercendo uma grande influência
no comportamento social. Muitos costumes,
até mesmo as formas e recursos utilizados
para comunicação vêm mudando com a proliferação da Internet pelo mundo. São muito
comuns amizades virtuais nas quais não existe o contato direto, os diálogos entre amigos
ocorrem em sala de bate papo. Esse tipo de
relacionamento ocorre, especialmente, entre jovens e adolescentes que estão trocando amizades reais, de conversação cotidiana,
por amizades virtuais, de conversação internáutica. Juntamente com esse novo tipo de
comunicação, surgiu um código escrito criado de forma espontânea e informal, baseada na linguagem oral (CONSOLARO, 2019).

Como consequência desse mundo de conhecimentos e relacionamentos virtuais,
ficar horas e horas dentro do quarto e de
frente para o computador se tornou a melhor alternativa para jovens e adolescentes, que passam parte do dia sozinhos em
casa. Com a internet, os adolescentes não
se sentem tão abandonados, passam horas
em relacionamentos virtuais, podendo viajar para todo o mundo sem se levantarem
As conversas digitais ocorrem de forma insda cadeira (FOLHA DE S. PAULO, 2019). tantânea e é possível conversar com mais de
uma pessoa ao mesmo tempo. Para conseguir
Passou a ser então um grande desafio para a rapidez, o internauta utiliza: frases curtas e
escola educar esses adolescentes que já estão expressivas, palavras abreviadas. Afinal é precheios de informações, porém muitas vezes ciso ser rápido na Internet (PINHEIRO, 2010).
desorganizadas, que se comunicam com uma
linguagem desconhecida pelos seus professoEssas transformações ocorridas com a cheres. O que ocorre hoje são aulas sem a dinâmi- gada da Internet vieram para ficar, mesmo conca encontrada na Internet. Muitos professores tra a vontade de muitos que vêem nela uma
de português não entendem o que seus alu- ameaça para a escrita tradicional. Nesse connos escrevem, para muitos deles, o internetês texto, conforme Mendes (2019), é necessário
é algo que necessita ser abolido (RECH, 2019). um empenho maior dos pais e professores para
Diante disso, o objetivo deste trabalho foi que o mundo virtual não atrapalhe a vida real
procurar identificar influências causadas na de seus filhos e alunos. Conforme Lévy (2009,
linguagem escrita dos alunos em sala de aula, p. 15): a palavra virtual vem do latim virtualis,
em virtude da constante utilização da Inter- derivado por sua vez de virtuais, que significa
net. A metodologia foi a Revisão Bibliográfica, força, potência. Na filosofia escolástica, é virbaseada em livros, artigos, sites, reportagens tual o que existe em potência e não em ato.
e entrevistas de alguns estudiosos do assunto.
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O virtual tende a atualizar-se, sem ter
passado, no entanto, à concretização efetiva ou formal, para simplificar, uma árvore está virtualmente presente na semente.
No nosso dia a dia encontramos essa potencialidade na comunicação com caixas
eletrônicos, com os quais trocamos mensagens de correio eletrônico que são lidas
na tela do computador (LÉVY, 2009, p. 15).
A revolução na linguagem, causada pelo
avanço da Internet, mesmo contra a vontade de muitos e a felicidade de outros,
veio para ficar, isso é mostrado diariamente pelo número crescente de adeptos dessa
nova forma de linguagem (GARBIN, 2019).
De acordo com o site do jornal O Povo
(20/07/2009), no Brasil, o tempo médio
de navegação na Internet alcançou 44h e
59min no mês de julho de 2009, existem
aproximadamente 44,5 milhões de pessoas com acesso a Internet em casa ou no
trabalho e ainda a provável existência de
62,3 milhões de pessoas com acesso à rede
em qualquer ambiente. E esse número não
para de crescer (JORNAL O POVO, 2019).
Assim, para quem utiliza a comunicação
virtual, fica estranho imaginar escrita cursiva em peças de barro, como também que
a escrita seja elaborada com frases iguais a
de livros, pois, além de necessitar de agilidade, esse novo recurso de comunicação precisa agregar símbolos para que o receptor
compreenda perfeitamente a mensagem do
emissor, pois, nas salas de bate papo existem outros recursos como som e imagem
para auxiliar na elaboração das mensagens.

INTERNET – TECNOLOGIA DE
IMPACTO
Com o advento da Internet, as mensagens
passam a ser transmitidas de uma forma totalmente nova, que valoriza a rapidez com
uso de gírias e jargões. O usuário começa a
brincar com a língua e infringir as regras de
ortografia e pontuação, a linguagem ganha
uma nova dimensão e palavras são criadas
e recriadas diariamente. Foi impressionante
a velocidade de inovações e adaptação que
essa nova forma de linguagem conseguiu em
todo o mundo. Mas, aos poucos, perceberam
que a Internet não era apenas uma nova variedade linguística e sim uma nova alternativa na comunicação humana que aproxima
pessoas do mundo inteiro (MENDES, 2019).
O repertório de palavras adotadas na comunicação em rede é inovador. Palavras de uso
tradicional ganharam novos significados, grande presença de estrangeirismos e neologismos,
de forma tão significativa que hoje muitas dessas palavras já foram introduzidas nos dicionários de língua portuguesa, como por exemplo,
palavras encontradas no Dicionário Aurélio
(FERREIRA, 2001): site, link, web, mouse.
Os internautas, com objetivo de simplificar a
comunicação, tornando-a mais prática, foram
além, criando uma comunicação na qual as palavras são constantemente abreviadas, valorizando a informação presente na mesma, em
um processo no qual apenas algumas letras são
o suficiente para o entendimento da mesma,
como nos seguintes casos: p/ vc (para você),
tbm (também), pq (porque). Existem aquelas
palavras que, ao invés de serem minimizadas,
aumentaram em número de letras, como, por
exemplo: naum (não). E há ainda aquelas que são
escritas em maiúsculo, com repetições de letras
ou sinais gráficos para acentuar o tom de voz.
Esse fenômeno é descrito por David Crystal:
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Tem havido esforços desesperados para
substituir o tom de voz na tela, sob forma de
um uso exagerado de ortografia, pontuação,
letras maiúsculas, espaçamento e símbolos
especiais para ênfase . Os exemplos incluem
letras repetidas (aaaaahhhhh, claaaaro), sinais
de pontuação repetidos (quem????, ei!!!) e
convenções para expressar ênfase (como a *
verdadeira * questão) (CRYSTAL, 2005, p. 85).
Essa revolução linguística é conhecida no
Brasil como internetês, conceituada por Silvia Marconato (2019), em reportagem divulgada pelo site da UOL, como “um conjunto
de abreviações de sílabas e simplificações de
palavras que leva em conta a pronúncia e a
eliminação de acentos. De quebra, acrescenta
uma leve dose de humor às mensagens online”.
O fenômeno na linguagem digital não é
exclusividade dos brasileiros, ocorre em vários idiomas. No inglês, por exemplo, é chamado de “netspeak”, que se assemelha ao
internetês nas contrações (contractions),
diminuição de palavras (shortenings, homofonias letras/números - etter/number homophones), entre outros (MENDES, 2019).
Essa nova forma de linguagem e grafia mais
comumente usada em meios eletrônicos de
comunicação informal: salas de bate-papo,
chats, mensagens, blogs, deixa evidente tanto
a economia de caracteres a ser digitados, quanto uma despreocupação com as normas ortográficas e gramaticais da língua portuguesa.
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FENÔMENOS DO INTERNETÊS
Na concepção de Marconato (2019), o internetês é uma língua baseada na simplificação informal da escrita, que visa maior
objetividade e agilidade em troca de informações, que surgiu no ambiente da Internet.
Nota-se que muitas palavras continuam sendo escritas da forma tradicional, porém, diversas delas ganham novas formas e
significados. Esse fenômeno da linguagem
deve ser entendido e estudado pelos professores de Português, pois, a língua pode
estar passando por um momento histórico de transformação. Por meio de salas de
bate papo, Orkut, MSN, pode-se observar
e classificar alguns desses fenômenos do
Internetês (FOLHA DE S. PAULO, 2019).
a) Supressão de vogais, acentos e consoantes
Um fenômeno típico do internetês é a supressão de vogais, acentos e consoantes.
Pode-se citar como exemplo, “vc” (você), no
qual ocorre a supressão das vogais “o” e “e”;
já em “la” (lá) ocorre a omissão do acento agudo (´); em “passa” (passar) a consoante final (r)
é suprimida. Frequentemente, duas ou mais
supressões ocorrem em uma mesma palavra,
como é o caso de “tbm” ou “tb” (também),
em que ocorre simultaneamente o desaparecimento de duas vogais “a” e “e”, e supressão do acento agudo (´) (MENDES, 2019).
É notório que a supressão dessa vogal é uma
tendência do internetês, pois, esse fenômeno
ocorre com muita frequência e em algumas
palavras podem ser omitidas mais de uma vogal “e” sem perder o sentido (RECH, 2019).
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Ao ser analisada, a supressão parece ser
uma atitude sem fundamento e desregrada
dos usuários da Internet. Observando com
mais atenção, nota-se que o predomínio de
apagamentos diz respeito a vogais “a”, “e”, “i”,
“o”, “u”, em que algumas dessas elisões não
têm explicação sólida, como no caso de “td”
(tudo). É preciso que o usuário conheça o código para entender, mas, como no caso de
blz (beleza), “vc” (você), “bjos” (beijos), ocorre predominantemente a supressão da vogal
“e” sem a perda de sentido. Isso se dá em
razão do fato de grande parte das consoantes sonorizarem o som de “e” (SILVA, 2019).

aquelas palavras que substituem duas ou mais
letras, como “ki” (que) (MARCONATO, 2019).
As letras “o” e “e” no internetês são substituídas respectivamente pelas letras “u” e “i”. Esse
fenômeno é bastante forte e frequente, pois,
essa ocorrência parece indicar a influência
da oralidade na escrita dos internautas. Para
exemplificar, destacam-se as palavras, vamu
(vamos), bunitu (bonito) (MARCONATO, 2019).
A substituição do acento agudo (´) pelo
“h” é um dos fenômenos mais comumente
encontrados no internetês. Esse caso não
segue o princípio de economia linguística,
pois, a quantidade de toques é a mesma.
O que pode explicar é a forte influência da
oralidade, assim, supõe-se que vogal precedida por “h” tenha o som aberto. Exemplo, “eh” representando “é” (SILVA, 2019).

Os acentos gráficos são comumente suprimidos no internetês, porém com o acento
agudo a elisão ocorre mais frequentemente.
Além do desaparecimento de vogais e acentos, o internetês apresenta também a omissão de consoantes. Esse fenômeno ocorre
sobretudo por influência da oralidade, deA letra “k” ganhou destaque significatisaparecimento do “r” no final dos verbos e vo na linguagem dos internautas. Ela pode
de “s” no final de plural, como, por exemplo, substituir o “qu”, o “c” e até mesmo duas le“cume” (comer), “doce” (doces) (RECH, 2019). tras “ca”. Ao substituir o “qu” por ”k”, o usuário está tentando ser mais rápido e econoNa Internet, conforme Mendes (2019), mizar tempo, isso porque ao invés de digitar
seus usuários procuram criar uma escri- duas letras vai digitar apenas uma sem prejuta mais informal e espontânea, despreo- dicar o entendimento, pois, o som é o mescupada com as normas que regem a gra- mo. Observa-se esse fenômeno nas palavras
fia padrão, com a finalidade de manter uma “aqui” e “quero”, que em internetês se tornam
aproximação com sua comunidade virtual “aki” e “kero”. Quando o internauta substie assim expressar seus pensamentos e sen- tui o “c” por “k”, não está fazendo nenhutimentos da forma mais próxima da fala. ma economia, como na palavra “fiko” (fico).
Mas notadamente a maior ocorrência desse
b) Substituição de letras
tipo de substituição acontece com as palaOutro fenômeno de grafia do Internetês é vras com “ca”, que é a representação sonora
a substituição de algumas letras por outras d o sinal gráfico “k”, exemplo, “Ksa” (casa),
equivalentes na grafia, ou ainda a substitui- nunk (nunk), kbça (cabeça) (RECH, 2019).
ção de um sinal gráfico ou sinal de nasalação
por alguma forma correspondente. Por exemNas letras “ão”, ocorre o fenômeno de subsplo, em “amu” (amo), a vogal “o” é substituída tituição de letra e sinal de nasalização pepela vogal ”u”; em axo (acho), o ‘ch” é subs- las letras “aum”. É notório que também não
tituído pelo “x”; em eh (é), o acento agudo é ocorre redução na escrita, nesse caso o que
substituído pela consoante “h”. Existem ainda acontece é a influência da oralidade. Ob397
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serva-se uma tentativa de tornar a palavra
mais próxima da pronúncia, pois, em português o “m” pode representar o som nasal e
ao se pronunciar o “o” átono ele frequentemente é substituído pelo /u/ (RECH, 2019).
Em internetês, o dígrafo “ch” é substituído
pela letra “x”, esse fenômeno é explicado pela
economia de letra a serem digitadas, ou seja,
são substituídas duas letras por uma. Assim, ao
invés de grafar “acho”, é escrito “axo” ou “axu”.

teclando, para que o receptor consiga entender completamente a conversa. São representados por vários símbolos, letras e sinais gráficos presentes no teclado. Alguns dos símbolos
mais comuns são: ;-) (piscando), :-0 (susto), :-(
(triste), lol (rindo muito), XD (gargalhada), etc.
No Brasil, os internautas usam kkkkkkk, rsssssss, aUAheUHEAUehaeuha, eheheheh para
representar risos. Para enviar emoticons comuns, basta teclar essas mesmas teclas nos
sites de relacionamento que a carinha ou perc) Diminuição das palavras
sonagem aparece. Como exemplo, pode-se
Um fenômeno muito comum no internetês citar: :-D (sorriso grande), :”> (envergonhaé a diminuição das palavras. Os usuários o fa- do), X ((zangado), :-/ (confuso), :-h (tchal), :-O
zem com o intuito de economizarem a maior (surpreso), :(( (chorando), etc. (RECH, 2019).
quantidade de caracteres possíveis e assim
O ADOLESCENTE DO SÉCULO XXI
diminuir o tempo de digitação e aumentar a
velocidade de comunicação. Exemplo: se um
No século XXI, além do avanço tecnológico,
usuário da Internet escrever a palavra “você”,
terá que tocar em cinco teclas, “v”-“o”-“c”- surgiu um novo modelo de família bem dife-“^”-“e”, ao digitar “vc”, ele deu apenas dois rente de todas as que já existiram, pois, contoques no teclado, “v” e “c”, ocorrendo assim forme Tiba (2005, p.36) “as famílias, além de
uma economia de três toques. Analisando ficarem menores, se isolam. Convivem mais
todo um texto é possível verificar uma maior com amigos que com familiares. Não visitam
economia de letras e sinais o que faz com que tios e primos, às vezes nem os avós”. Isso
a comunicação seja mais rápida (SILVA, 2019). ocorre em virtude do novo ritmo de vida que
surgiu com a modernidade. Os pais estão cada
Esse fenômeno de redução de palavras foi vez mais ocupados e por causa do excesso
comentado por Ataliba de Castilho (2009 de trabalho preferem se isolar quando estão
apud SILVA, 2019), em reportagem para a de folga. Outro relevante fator da sociedade
revista Língua Portuguesa, disponível no site atual que alterou a vida familiar foi a contrida UOL, como algo positivo para a língua. buição da mulher no mercado de trabalho.
O autor afirma que “a Internet pode ajudar
O novo modelo de família é muito diferente
a reduzir os excessos da ortografia, e bem
sabemos que são muitos. Como toda pala- do das gerações anteriores, a estrutura famivra é contextualizada pelo falante, podemos liar não é mais a mesma, não segue mais aquedispensar muitos acentos. O interneteiro le padrão que era composto pela figura do
mostra um caminho” (SILVA, 2019, p. 17). pai, mãe e dos filhos. Atualmente, são muitos
os casos de famílias construídas apenas com
a figura da mãe, que trabalha fora para criar
d) Emoticons
Outro fenômeno comumente encontrado os filhos, ou com avós, padrasto (ou madrasno mundo virtual são os emoticons, palavra ta), os filhos do novo casamento, mais os fiinglesa que vem de emotion (emoção) e icon lhos do antigo casamento, e assim por diante.
(ícone), carinhas de personagens que são usadas para expressar a emoção de quem está
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Torna-se necessário analisar
ção dos filhos perante essa
de famílias desestruturadas,
das sem a necessária presença

a situarealidade
constituídos pais.

Os adolescentes da atualidade começam
a ir a escola com 2 anos de idade. Com as
mães trabalhando fora de casa, e os pais
trabalhando ainda mais, eles passam sua
infância num mundo informatizado, trocando as ruas pelos shoppings. A vida passou a ser residencial (TIBA, 2005, p.36).

Esse instrumento tecnológico levou para
dentro de casa um mundo cheio de atrativos virtuais. Os pais acreditam que os filhos
estão seguros ao passarem horas em frente
ao computador, desfrutando de jogos, conversando com amigos virtuais, navegando na
Internet, bem diferente de anos atrás, época na qual se fechar no quarto era um castigo dos mais comuns que os pais aplicavam
nos filhos quando faziam algo de errado,
mas Içami Tiba comenta em seu livro que:
Fechar-se no quarto hoje é estar distante da família, mas conectado ao mundo via
Internet... Dessa forma, muitos jovens não
precisam sair de casa, visto que do quarto podem ir a qualquer lugar virtualmente.
Porém, assim como no mundo presencial,
existem boas e más companhias. A segurança física de estar dentro de casa não exclui
a insegurança virtual (TIBA, 2005, p. 84).

Nessa forma de organização familiar, os
adolescentes passam a maior parte do tempo
livres, sem a presença de familiares, e acabam
tendo que tomar várias decisões e fazerem escolhas sozinhos, pois, seus pais estão sempre
ausentes por acharem que devem dar a seus
filhos conforto, esquecendo-se as vezes que
o filho precisa, além de suporte financeiro, de
atenção, carinho, conselhos, limites, e, sobretudo, de um tempo livre com seus pais, para
É importante o acompanhamento dos
que estes escutem seus anseios e aflições. Os pais na vida virtual de seus filhos, procuranadolescentes não têm idade nem experiências do saber quais os sites preferidos, os amisuficientes para tomarem grandes decisões. gos com quem se relacionam virtualmente,
pois, a internet, com seu poder de influenA fase da adolescência é o período mais ciar, oferece não apenas vantagem, como
temido pelos pais que desejam o melhor traz riscos para os adolescentes que não sapara seus filhos. Com a falta de limites, os bem exatamente o que é melhor para eles.
adolescentes estão ficando cada vez mais
indisciplinados e desrespeitadores. Nessa
fase, muitas vezes, os pais não compreendem algumas atitudes agressivas de seus
filhos, pois, preocupam-se tanto em dar a
eles o que necessitam que acabam não os
conhecendo e criando uma relação cada vez
mais distante, ao passo que os filhos se sentem incompreendidos e sós (SILVA, 2019).
Em meio a esse caos familiar, o adolescente, diferente das gerações passadas, tem um
“aliado” para suas fugas da realidade, o computador, que, para os pais, é a alternativa
menos perigosa para a distração dos filhos.
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A ESCOLA DO SÉCULO XXI
Os alunos do século XXI não são mais
os mesmos. São cercados de informações a todo o momento, conhecem culturas e costumes de toda a parte do mundo,
além de se relacionarem com centenas de
pessoas de diversos lugares. Essa realidade é analisada por Tiba (2005, p. 192):

Nós temos que restaurar a escola para ela
se situar nas habilidades do século XXI, que
não aparecem na escola. Aparecem em casa,
no computador, na internet, na lan house,
mas não na escola. A escola usa a linguagem de Gutenberg, de 600 anos atrás. Temos que cuidar do professor, porque todas
essas mudanças só entram bem na escola
se entrarem pelo professor – ele é a figura
fundamental. Não há como substituir o professor. Ele é a tecnologia das tecnologias,
e deve se portar como tal (DEMO, 2019).

Como os adolescentes se comunicam entre si quando não se encontram pessoalmente? Se você pensou nos encontros ou
conversas virtuais, acertou! Um adolescente
pode passar bastante tempo fechado no seu
As escolas precisam de recursos para trabaquarto, mas raramente está sozinho. Está a
conversar com “amigos” conhecidos e des- lhar a nova linguagem que é dominada pela
conhecidos pelas esquinas virtuais da inter- maioria de seus alunos, e desconhecida por
net via MSN, Facebook (TIBA 2005, P. 192). grande parte dos professores. O internetês,
variedade linguística utilizada na Internet, não
Eles estão conectados à Internet e são adap- é simples, nem caótico. Mas é temido por pais
tados a todo o tipo de tecnologia. Têm uma e professores. Uma das razões está relaciovida cheia de compromissos, horários a cum- nada ao mito difundido sobre os aspectos da
prir. É nessa nova realidade que vivem os alu- variedade da Internet influírem negativamennos do século XXI. Portanto, a escola precisa te no ensino da norma padrão, com a prolise adaptar, criando novos mecanismos para feração de abreviações e o uso de semioses.
não perder seus alunos e levar os mesmos a
Conforme Garbin (2019), na Internet, o
conseguirem adquirir conhecimentos explorando a curiosidade, por intermédio das capa- aluno tem liberdade para se expressar, para
cidades de pesquisa e seleção de conteúdo. criar, vasta fonte de pesquisa, dúvidas não
ficam sem respostas, pois, os alunos têm
Com a tecnologia, o internetês passou a fa- grande facilidade para encontrá-las na rede.
zer parte do vocabulário de muitos alunos, e a E ao chegar na sala de aula, o aluno se depaescola não deve fechar os olhos para essa reali- ra com um ensino no qual o professor apedade, de acordo com o professor Pedro Demo, nas repassa conhecimentos e ele se torna
em entrevista disponível no site Nota 10: um mero ouvinte e repetidor de ideias, sem
a interatividade encontrada na Internet. Com
isso, a aula passa a ser um momento de pouca
aprendizagem e cansativa, os alunos passam
horas sentados ouvindo o professor, em seguida precisam responder uma série de exercícios. Esse modelo na escola acaba sendo o
pior período do dia para esses adolescentes.
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O mundo contemporâneo, por ser cada vez
mais complexo, exige corpo docente da escola constantes atualizações. O aluno precisa ser o principal responsável pela aquisição
de novos conhecimentos e não mais o professor. Ao professor, cabe orientar, guiar e
facilitar o ensino-aprendizagem, ser parceiro
do aluno na busca e na interpretação crítica
da informação. O professor precisa estar em
constante aprendizagem para poder exercer o
seu papel. Raul Junqueiro (2002, p. 303) nomeia esse período da história e afirma que:
A criação de espaços de debate e aprendizagem, com graus de liberdade superiores aos
actuais, constitui um imperativo, tanto maior
quanto mais protagonismo ganha o saber pensar, reflectir. E aqui reside em boa medida, a
diferença crucial do sistema de ensino, antes
aristocrático e fechado sobre si mesmo, sem
qualquer utilidade prática. Aprender a lidar e
a compreender a realidade circundante, saber
transformar a informação em acção, através
de desenvolvimento da capacidade de reflexão e de pensamentos impõe-se como novos caminhos as seguir, na senda da idade do
conhecimento (JUNQUEIRO, 2002, p. 303).
Na escola do novo Milênio, o aluno não
pode receber o conhecimento pronto, o professor deve saber questionar e utilizar o conhecimento que seus alunos trazem para sala
de aula, para que assim o aluno possa ampliar seus conhecimentos, conectando o que
aprendeu com outras situações da vida prática. Deve orientar seus alunos quanto os perigos de encontrar informações erradas na rede.
Como já foi mencionado anteriormente, a
Internet não somente indicou novos modos
de estar na sociedade e de adquirir conhecimentos, mas também trouxe a linguagem escrita para o cotidiano dos adolescentes, que
diariamente fazem novos amigos com base
na capacidade de expressão escrita, uma es-

crita bem diferente da ensinada no ambiente
escolar. É fundamental que a escola considere que o computador já faz parte da sala de
aula, conhecer a forma com que seus alunos
utilizam a linguagem na Internet e orientá-los quanto aos usos dos diferentes gêneros
textuais. A escola tem a missão de zelar pela
língua e pode utilizar o computador mesclando aulas presenciais e virtuais. Assim, o
computador deixa de ser vilão e passa a ser
auxiliar na aprendizagem da língua materna.
Como tão bem afirma Garbin (2019,
p.120): “A Internet não pode mais ser vista como um local apenas de troca, de busca de informações ou ainda de encontros entre pessoas, mas também como
um local de produção de conhecimento”.
Em face disso, acredita-se que a escola
precisa se deslocar das concepções de ensino/aprendizagem, nas quais o livro e ela
própria se configuram como únicas possibilidades de aquisição de conhecimento e de
cultura (tomada apenas como erudição), em
direção a outras concepções, em que conhecimento, cultura e comunicação se aproximam à medida em que são pensados por
meio de novos parâmetros teórico/conceituais (MAMEDE-NEVES & DUARTE, 2019).
Assim sendo, o professor de Português não
pode ignorara influência das situações de uso da
linguagem – propiciadas pela mídia eletrônica
– que vem exercendo sobre os hábitos linguísticos dos alunos, particularmente, dessa nova
geração que cresce em meio às tecnologias.
Na opinião de Silva (2019), se até o momento a preocupação do professor era
distanciar a produção escrita dos alunos
e a oralidade (fala), agora essa nova linguagem online também merece atenção.
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Para que o aluno possa fazer um emprego apropriado da língua nos mais diversos
contextos em que ela pode ser encontrada – eletrônico, coloquial, culto, entre outros, segundo Garbin (2019), faz-se necessário e imprescindível propiciar situações em
que ele possa entrar em contato com todas
essas variantes, sabendo reconhecer suas
características e usabilidades. Essa é uma
trajetória importante que o professor tem
o dever de proporcionar aos seus alunos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, conclui-se que os avanços tecnológicos transformaram a vida das
pessoas em todos os sentidos. A facilidade de
informação fez com que o mundo se tornasse
pequeno, acabando com as barreiras geográficas. Mas, alguns problemas podem ser identificados após essa liberdade criada pela internet.
A internet trouxe profundas transformações para a sociedade em geral. A principal
modificação ocorreu na forma de comunicação humana que passou a ser uma conversa basicamente escrita, com um grande diferencial, as palavras são grafadas de
forma que ocorra economia de tempo e
representa o mais próximo possível à linguagem falada. Portanto, abreviações e palavras modificadas são livremente usadas.

No entanto, para disponibilizar tais situações de aprendizagem, em sala de aula, é fundamental que o professor conheça, de fato,
o que acontece nos meios eletrônicos, sobretudo em relação à linguagem. Como afirma Garbin (2019, p. 121): “a mídia eletrônica
se apresenta como um avanço tecnológico
capaz de modificar nosso comportamento,
com um discurso que se materializa em novas condições de possibilidades, em novos
Nesse sentido, o presente trabalho mosespaços e em novas formas que ele assume”. trou que o internetês está ultrapassando os
limites da internet e entrando nas salas de
Os profissionais da educação precisam acom- aula. No entanto, um diagnóstico mais prepanhar esse avanço tecnológico e buscar nele ciso exige uma pesquisa mais ampla e maior
possibilidades de tornar as tradicionais aulas acompanhamento desses alunos, tanto no
de quadro e giz algo mais atraente, envolven- ambiente virtual, quanto escolar. As princite, participativo e dinâmico, no qual eles pas- pais ocorrências são de supressão de consem do papel de detentores do conhecimento soantes, vogais e acentos gráficos, ou seja,
para o de facilitadores do processo de aqui- abreviações em geral. Esse fato faz com que
sição do conhecimento pelo próprio aluno. o internetês não pareça uma grande ameaça
à língua, pois, consoantes isolados, “blz” (beleza), “tbm” (também), não representam sons
completos. Essas supressões são tão visíveis
que chegam a ser um exagero. Um novo código parece estar sendo criado e como tal só
há comunicação entre os que o conhecem.
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A escola precisa aceitar essa realidade e
buscar alternativas para não se perder diante do mundo virtual, usando-o ao seu favor.
É um desafio para a escola ensinar a língua
padrão, já que seus alunos passam a maior
parte do tempo conectados e escrevendo
sem nenhum respeito às normas ortográficas. O maior perigo do internetês é que ele
pode se tornar um vício para seus criadores
e usuários, que na maior parte são adolescentes com muitas dificuldades ortográficas.
A instituição de ensino precisa estar atenta
a esses acontecimentos. O professor precisa
investigar seus alunos e identificar quais variedades linguísticas os influenciam na hora
da escrita e sempre incentivar seus alunos a
lerem com mais frequência e sempre que possível escreverem a norma padrão na internet.
A escola pesquisada se mostrou preocupada com as ocorrências de internetês nas redações. Os professores de Língua Portuguesa procuram trabalhar esse assunto e estão
conseguindo alguns avanços em relação a
esse problema. No entanto, sentem dificuldades, pois, o tempo que seus alunos passam
conectados acaba sendo maior que o tempo
em sala de aula, assim, eles escrevem mais
em internetês do que na língua normativa.
Esse fato tem causado grande preocupação
dos professores, visto que grande parte dos
erros ocorre em virtude da falta de atenção,
ou seja, eles estão acostumados a escrever o
internetês e fazem isso de forma mecânica.

A sociedade, pais, educadores precisam estar atentos às modificações que
a Internet pode trazer, uma vez que ela
é uma forma de comunicação nova que
já trouxe impactantes transformações.
Com a pesquisa, o internetês se mostrou
essencialmente funcional. Foi criado baseado nas normas de escrita já existentes,
com o objetivo de agilidade de comunicação. E muitos jovens e adolescentes acabam adotando tal linguagem para serem
aceitos pelo grupo no qual estão inseridos.
Assim, além de ser uma necessidade, o internetês acaba sendo uma imposição social.
Portanto, não se pode impedir o avanço do
internetês. Deve-se, então, transformá-lo em
objeto de estudo escolar e orientar os alunos sobre importância de dominar diferentes
níveis de linguagem. Só assim a língua materna ganhará mais forças diante de outras
línguas que dominam o mundo globalizado.
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FORMAÇÃO, PRÁTICA E PROFISSÃO DOCENTE
RESUMO: Por um longo período prevaleceu no âmbito das Instituições de Ensino que para

se capacitar um bom professor neste nível, necessário seria dispor de comunicação fluente
e vasto conhecimentos relacionados à disciplina que pretendesse lecionar. A justificativa
dessa afirmação fundamenta-se no fato de o corpo discente das escolas serem constituído
por adultos, diferentemente do corpo discente do ensino básico, constituído por crianças e
adolescentes. Esta Pesquisa de caráter Bibliográfico Qualitativo tem por finalidade fazer uma
análise para ressignificar a prática docente. A metodologia utilizada foi de uma abordagem
qualitativa, e reuniu um estudo bibliográfico sobre o tema a partir de autores consagrados
que se debruçam neste estudo. Pretendeu-se identificar a necessidade de uma formação
continuada a partir de cursos de formação de professores que devem propiciar um espaço de
trabalho, de reflexão e de orientação tendo presente as novas tecnologias de informação e
comunicação na Educação, dentro de uma perspectiva de revalorizar e ressignificar a atividade
docente, considerando o papel do professor como presença imprescindível no processo de
ensino-aprendizagem.

Palavras-Chave: Didática; Docência; Prática Docente; Formação.
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INTRODUÇÃO
A nossa proposta é enfatizar e efetuar a
pesquisa sobre o assunto proposto no referido trabalho, uma vez que precisamos ter
a consciência do papel do professor e a importância da didática em suas práticas pedagógicas, assim como ter a consciência de
que os alunos nos dias atuais são “críticos” e
possuem uma visão “holística” de tudo que
é apresentado em sala de aula, uma vez, que
somente na prática é que realmente tem-se
condições de verificar e perceber que os
professores estão a cada momento senA Docência exige preparo, atenção e dedi- do “avaliados e analisados” pelos alunos.
cação. Formação esta que muitas vezes deiA presente pesquisa é de caráter bibliográxa a desejar nos aspectos qualitativos, dificultando a preparação desses acadêmicos fico qualitativo com objetivo de investigar a
para o exercício de sua profissão, ser profes- importância da didática no ensino superior a
sor, ser e estar em regência em sala de aula. partir das práticas em regência em sala de aula
e como se dá a apropriação de conhecimenPortanto, a formação dos professores é um to pelos alunos sob a regência dos professoassunto interessante e urge para o avanço no res no cotidiano das Instituições de Ensino.
processo ensino aprendizagem onde depen1. A DIDÁTICA NA FORMAÇÃO
de, em grande parte, da atuação do professor.
DOCENTE
A formação dos professores, seus desafios,
seus dilemas são de suma importância quanO termo didática deriva do grego didakdo nos propomos discutir a prática docente.
tiké, que tem o significado de arte do enO professor necessita apenas de sólidos sinar. Seu uso difundiu-se com o apareconhecimentos na área em que pretende le- cimento da obra de Jan Amos Comenius
cionar, mas também de habilidades pedagó- (1592–1670), Didactica Magna, ou Tratado
gicas suficientes para tornar o aprendizado da arte universal de ensinar tudo a todos,
mais eficaz. Além disso, o professor univer- publicada em 1657. Nos dias atuais, depasitário precisa ter uma visão de mundo, de ramo-nos com muitas definições diferentes
ser humano, de ciência e de educação com- de didática, mas quase todas apresentampatível com as características de sua função. -se como ciência, técnica ou arte de ensinar.
A presente Monografia não pretende esgotar a reflexão sobre o assunto. Trata-se,
sobretudo, de um trabalho que reflete as linhas básicas da construção de um pensamento conceitual sobre a Instituição de Ensino Superior como produto/produtora de
práticas humanas, em especial, advindas
de sujeitos que concretizam a necessidade
de “formar para promover” através da ressignificação do olhar daquele que adentra
aos “universos do saber” das instituições.

Uma definição obtida em dicionário a vê
se como parte da Pedagogia que trata dos
preceitos científicos que orientam a atividade educativa de modo a torná-la mais
eficiente (HOUAISS, 2001, p. 22). Com
efeito, a Pedagogia é reconhecida tradicionalmente como a arte e a ciência de ensinar.
407
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Para Masetto (1977, p. 32), Didática é o estudo do processo de ensino-aprendizagem
em sala de aula e de seus resultados e surge,
segundo Libâneo (1994), enquanto os adultos
começam a intervir na atividade de aprendizagem das crianças e jovens através da direção
deliberada e planejada do ensino, ao contrário das formas de intervenção mais ou menos
espontâneas de antes (LIB NEO, 1994, p. 58).

burguesia industrial firmando-se como classe hegemônica e interessada, consequentemente, na difusão de suas ideias liberais.
O movimento escolanovista surgiu como
uma nova forma de tratar os problemas da
educação, procurando fornecer um conjunto de princípios tendentes a rever as formas
tradicionais de ensino. A Escola Nova pretendia ser um movimento de renovação pedagógica de cunho fundamentalmente técnico,
que buscava aplicar na prática educativa os
conhecimentos derivados das ciências do
comportamento. Com efeito, a partir da segunda década do século XX, a Didática passou a seguir os postulados da Escola Nova.

Até o final do século XIX, a Didática encontrou seus fundamentos quase que exclusivamente na Filosofia. Isso pode ser constatado
não apenas nos trabalhos de Comenius, mas
também nos de Jean Jacques Rousseau (17121778), Johann Heinrich Pestalozzi (17461827), Johann Friedrich Herbart (1777-1841)
e de outros pedagogos desse período. As
Como essa perspectiva afirmava a necesobras desses autores, no entanto, mostraram- sidade de partir dos interesses espontâne-se bastante adiantadas em relação as concep- os e naturais da criança, passou-se a valorições psicológicas dominantes em seu tempo. zar os princípios de atividades, liberdade e
individualização. Abandonou-se a visão da
A partir do final do século XIX, a Didática criança como um adulto em miniatura para
passou a buscar fundamentos também nas centrar-se nela como um ser capaz de adapciências, especialmente na Biologia e na Psi- tar-se a cada uma das fases de sua evolução.
cologia, graças às pesquisas de cunho experi- Assim, do aluno passivo ante os conhecimental. No início do século XX, por sua vez, mentos transmitidos pelo professor passousurgiram numerosos movimentos de reforma -se ao aluno que se auto educa ativamente
escolar tanto na Europa quanto na América. num processo natural, sustentado pelos inEmbora diversos entre si, esses movimen- teresses e ações concretas de seus colegas.
tos reconheciam a insuficiência da didática
tradicional e aspiravam a uma educação que
A ideia básica da Escola Nova é a de que o
levasse mais em conta os aspectos psicoló- aluno aprende melhor por si próprio. A atengicos envolvidos no processo de ensino. Cos- ção às diferenças individuais e a utilização
tuma-se reunir essas tendências pedagógicas de jogos educativos passaram, portanto, a
sob o nome de Pedagogia da “Escola Nova” ter maior destaque. Dessa forma, a Didática
ou da “Escola Ativa”. A literatura referente da escola Nova passou a considerar o aluno
a essas tendências é muito extensa e envol- como sujeito da aprendizagem. O que caberia
ve obras de autores como: Ovide Decroly ao professor seria colocar o aluno em situa(1871-1973), da França, Édouard Claparé- ções em que fosse mobilizada a sua atividade (1873-1940), da Suíça, de John Dewey de global, possibilitando a manifestação de
(l859-l953), dos Estados Unidos. Esses mo- suas atividades verbais, escritas, plásticas ou
vimentos surgiram dentro de um contexto de qualquer outro tipo. O centro da atividade
histórico-social que teve como foco prin- escolar não seria, portanto, nem o professor
cipal o processo de industrialização, com a nem a matéria, mas o aluno ativo e investiga408
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dor. Ao professor caberia principalmente inA didática passou a ser vista principalmente
centivar, orientar e organizar as situações de como um conjunto de estratégias para proporaprendizagem, adequando-as às capacidades cionar o alcance dos produtos educacionais,
e às características individuais dos alunos. confundindo-se com a Metodologia de Ensino. Seus propósitos eram, pois, os de “forneNo Brasil, as ideias da Escola Nova torna- cer subsídios metodológicos aos professores
ram-se conhecidas na década de 1920 e fo- para ensinar bem, sem se perguntar a serviram muito prestigiadas após a Revolução ço do que e de quem se ensina” (OLIVEIRA,
de 1930, graças ao trabalho de educadores 2003, p. 13). Essa tendência acentuou-se com
como Fernando de Azevedo, Anísio Teixei- a adoção das políticas de cunho desenvolvira e Lourenço Filho. Estas ideias, no entan- mentista pelo governo militar que se instalou
to, receberam muitas críticas, principalmen- em 1964, que tinha a formação de mão-de-ote dos educadores mais conservadores. A bra como o referencial central da educação.
Escola Nova foi acusada de não exigir nada
dos alunos, de abrir mão dos conteúdos traPROCESSO DE APRENDIZAGEM E
dicionais e de acreditar ingenuamente em sua
DOCÊNCIA
espontaneidade. Como as mudanças introduzidas pela Revolução de 1930 não foram
Uma das principais questões relacionadas à
suficientes para abalar significativamente o
conservadorismo das elites brasileiras, a Es- atuação do professor universitário refere-se
cola Nova não conseguiu modificar de ma- à relação entre ensino e aprendizagem. Traneira significativa os métodos didáticos uti- ta-se de um assunto bastante polêmico, apelizados nas escolas brasileiras. Mas no meio sar de alguns autores considerarem-no uma
acadêmico universitário, o ensino da Didá- falsa questão. Para Abreu e Masetto (1986),
tica continuou até a década de 1950 a pri- uma das mais importantes opções feitas pelo
vilegiar objetivos, temas e procedimentos professor dá-se entre o ensino que ministra
metodológicos de inspiração escolanovista. ao aluno e a aprendizagem que este adquire.
No início da década de 1950 até o final da
década de 1970, o ensino da Didática privilegiou métodos e técnicas de ensino com vistas
a garantir a eficiência da aprendizagem dos
alunos e a defesa de sua neutralidade científica. O tecnicismo passou a assumir uma posição fundamental no discurso educacional
e consequentemente no ensino da didática.
Enquanto disciplina acadêmica, a didática
passou a enfatizar a elaboração de planos de
ensino, a formulação de objetivos instrucionais, a seleção de conteúdos, as técnicas de
exposição e de condução de trabalhos em
grupo e a utilização de tecnologias a serviço da eficiência das atividades educativas.

Muitos professores, ao se colocarem à frente de uma classe, tendem a se ver como especialistas na disciplina que lecionam a um
grupo de alunos interessados em assistir a
sua as aulas. Dessa forma, as ações que desenvolvem em sala de aula podem ser expressas pelo verbo ensinar ou por correlatos, como: instruir, orientar, apontar, guiar,
dirigir, treinar, formar, e moldar, preparar,
doutrinar e instrumentar. A atividade desses
professores, que, na maioria das vezes, reproduz os processos pelos quais passaram ao
longo de sua formação, centraliza-se em sua
própria pessoa, em suas qualidades e habilidades. Assim, acabam por demonstrar que
fazem uma inequívoca opção pelo ensino.
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Esses professores percebem-se como especialista em determinada área do conhecimento e cuidam para que seu conteúdo seja
conhecido pelos alunos. A sua arte é a arte
da exposição (LEGRAND, 1976, p. 63). Seus
alunos, por sua vez, recebem a informação,
que é transmitida coletivamente. Demonstram a receptividade e a assimilação correta
por meio de “deveres”, “tarefas” ou “provas individuais”. Suas preocupações básicas podem
ser expressas por indagações como: “Que
programa devo seguir?” “Que critério deverei
utilizar para aprovar ou reprovar os alunos?”
Mas há professores que veem os alunos
como os principais agentes do processo educativos. Preocupam-se em identificar suas
aptidões, necessidade e interesses com vistas
a auxiliá-los na coleta das informações de que
necessitam no desenvolvimento de novas habilidades, na modificação de atitudes e comportamentos e na busca de novo significado
nas pessoas, nas coisas e nos fatos suas atividades estão centradas na figura do aluno,
sem suas aptidões, capacidades, expectativas, interesses, possibilidades, oportunidades
e condições para aprender. Atuam, portanto,
como facilitadores da aprendizagem, segundo
a linguagem utilizada por Carl Rogers (19021987). Os educadores progressistas, preocupados com uma educação para a mudança,
constituem os exemplos mais claros de adoção desta postura. Seus alunos são incentivados a expressar suas próprias ideias, a investigar com independência e a procurar os meios
para o seu desenvolvimento individual e social.
À medida que a ênfase é colocada na
aprendizagem, o papel predominante do
professor deixa de ser o de ensinar, e passa
a ser o de ajudar o aluno a aprender. Neste contexto, educar deixa de ser a arte de
introduzir ideia na cabeça das pessoas, mas
de fazer brotar ideias (WERNER, BOWER,
1984, pp. 1-15). As preocupações básicas
410

desses professores por sua vez, são expressas em indagações como; “Quais as expectativas dos alunos?” “Em que medida determinada aprendizado poderá ser significativo
para eles?” “Quais as estratégias mais adequadas para facilitar seu aprendizado?”
Consciente ou inconscientemente, os professores tendem a enfatizar um ou outro
polo, o que faz com que sua atuação se diversifique significativamente. Em apoio à
postura que enfatiza o ensino, costuma-se
lembrar que o magistério é uma vocação,
que a missão do professor é a de ensinar,
que para isso é que ele se preparou e que,
à medida que seja um especialista na matéria e que domine por meio da metodologia
de ensino, o que é repassado aos alunos.
A ênfase na aprendizagem, a despeito de
seus inegáveis méritos humanistas e do embasamento nas modernas teorias e pesquisas
educacionais, também tem gerado equívocos. Há professores que exageram o peso a
ser atribuído às qualidades pessoais de amizade, carinho, compreensão, amor, tolerância
e abnegação e simplesmente incluem a tarefa de ensinar de suas cogitações funcionais.
Alicerçados no princípio de que “ninguém
ensina ninguém”, atribuído a Rogers, muitos professores simplesmente se eximem
da obrigação de ensinar. Na verdade, o que
passam a fazer nada mais é que, mediante o argumento da autoridade, dissimular
sua competência técnica. Além disso, à medida que esses professores desprezam a tarefa de ensinar, entram no jogo das classes
dominantes, pois a esta interessa um professor bem-comportado, um missionário
de um apostolado, um abnegado; tudo, menos um profissional que tem como função
principal o ensino (ALMEIDA, 1986. p. 78).
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Para muitos professores universitários, essa
polêmica não existe. Boa parte desses professores aprendeu seu ofício como os antigos
aprendiam: fazendo. Os professores universitários não recebem preparação pedagógica
específica e menos ao longo da sua vida profissional raramente têm a oportunidade de
participar em cursos, seminários ou reuniões
sobre os métodos de ensino e avaliação da
aprendizagem. A pedagogia fica, portanto, ao
sabor dos dotes naturais de cada professor.

Embora a polêmica persista, não é difícil
constatar que o ensino se torna muito mais
eficaz quando os alunos de fato participam.
As aulas tornam-se muito mais
vivas e interessantes quando são entrecortadas com
perguntas feitas aos alunos. Elas conduzem
a rumos diferentes, conforme as respostas
dos alunos. Uma resposta suscita uma informação adicional que suscita outra pergunta e, consequentemente, outra resposta.
Dessa forma, as aulas passam geralmente a
requerer uma breve revisão, que é feita coO que de fato ocorre é que a grande maio- loquialmente com a participação dos alunos.
ria dos professores universitários ainda vê o
PRÁTICA DOCENTE E QUALIDADE
ensino principalmente como transmissão de
conhecimento através das aulas expositivas.
O que uma pessoa faz, sem dúvida, exMuitos estão certamente atentos às inovações pedagógicas, sobretudo no referente pressa o que ela é. O professor, quando
à tecnologia material de ensino, mas muitos atua, expressa sua condição humana, por
outros mantêm uma atitude conservadora. mais que a este possa ser concebida sua
Isto não significa que a generalidade dos pro- ação como algo predominantemente técnifessores negligencie a qualidade do ensino a co. É claro que essa ação se dá em interação
que são devotados, mas que, de modo geral, com outros seres humanos que se influennão têm incentivos para desenvolver a sua ciam mutuamente, sendo a ação, na realicapacidade pedagógica e que, muitas vezes, dade, a expressão de um sujeito dotado de
nem dispõe de informação complementar ne- uma cultura subjetiva. No entanto, o social
cessária para a solução de problemas concre- não anula as singularidades e não é possível
tos, estruturando racionalmente os conheci- considerar a ação educativa entre pessoas
mentos que vai adquirindo, entrelaçando o sem contemplar os sujeitos individualmente.
que lhe é transmitido com o que ele próprio
A formação de educadores é um asprocura. Com isto, o ensino passa a ser mais
do que a transmissão de conhecimento. Pas- sunto discutido e pensado por diversa a exigir o fornecimento de métodos e de sos profissionais da área da educação,
ferramentas para o desempenho desse pa- ocupando um espaço de destaque nos
pel ativo. Dessa forma, a atenção principal questionamentos político educacionais.
na ação educativa transfere-se, em grande
parte, do ensino para a aprendizagem. O professor, mais do que transmissor de conhecimento, é um facilitador da aprendizagem.
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A formação de professores é uma temática que, cada vez mais, ocupa um papel de
destaque nas discussões político-educacionais, seja nas políticas públicas, seja nas
corporações profissionais do magistério.
Quase sempre vinculada à questão da melhoria da qualidade do ensino, apresenta-se
como um dos importantes pilares das propostas de inovação curricular situando-se
numa perspectiva transformadora da educação e do ensino (MACHADO, 1999, p. 95).

Diante dessa constatação cabe questionar a formação profissional da educação, ao
mesmo tempo em para evocar a luta pela
valorização docente. Com relação à formação docente a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, em seu artigo 62, faz saber que:
A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em
curso de licenciatura, de graduação plena,
em universidades e institutos superiores de
educação, admitida, como formação mínima
para o exercício do magistério na educação
infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal (BRASIL, 1996).

As teorias e as práticas devem ter relações
diretas durante a formação do professor, as
quais são aprendidas durante o curso de formação de professores e nas práticas cotidianas
ligadas a função do educar. Contudo, um dilema se apresenta quando o profissional da eduA Lei de Diretrizes e Bases da Educação gacação inicia suas funções: uma crise de identi- rante a formação docente tendo como fundadade. Essa crise fica evidente em suas práticas mentos:
desenvolvidas no interior da sala de aula.
A Formação em Nível Superior;
A Livre Associação entre Teoria e Prática;
Para que o Professor seja reconhecido
Educação Continuada para Docentes em dicomo o grande agente do processo educa- ferentes níveis.
cional é necessário investir nele, pois todos
os aspectos materiais oferecidos por qualPorém, a garantia da formação para os
quer instituição não se compara a importân- docentes, nem sempre significa garancia do papel do Professor. Dessa forma, a tia de qualidade na educação. Diante disqualidade de sua formação é essencial para so, deve se atentar para a qualidade dos
a transformação da educação e do ensino. Cursos de Pedagogia, os quais são os responsáveis pela formação do docente da
O professor é o grande agente do processo primeira fase do Ensino Fundamental.
educacional. A alma de qualquer instituição de
ensino é o professor. Por mais que se invista
A Instituição de Ensino Superior que almeja
em equipamentos, de futebol – sem negar a formar docentes comprometidos com a huimportância de todo esse instrumental –, tudo manização deve primar pela excelência do
isso não se configura mais do que aspectos Curso de Pedagogia, a fim de que haja uma
materiais se comparado ao papel e à impor- transformação no processo educacional. No
tância do professor (CHALITA, 2004, p. 161). entanto, a desvalorização dos educadores
começa pelo Curso ou na Instituição que os
formam, que não se preocupam em ter a pesquisa como princípio científico e educativo.
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Para Demo (2004), o Curso de Pedagogia, referência da educação, poderia
ser concebido como um laboratório pedagógico que desenvolvesse a arte do
aprender a pensar, do saber pensar e do
olhar reflexivo sobre a prática docente.

Diante disso pode-se questionar a qualidade
do ensino e das aprendizagens, visto o caráter
teórico dos cursos. Portanto, a qualidade da
educação reflete diretamente na forma como
o profissional percebe e executa seu trabalho.

A primeira providência está na revisão absolutamente radical do que é hoje Pedagogia,
na direção do aprender a aprender, exterminando-se a exclusividade didática “ensino/
aprendizagem”, nela e em todos os outros
cursos. Trata-se de recuperar e de institucionalizar a pesquisa como inspiração fundamental da vida acadêmica, inclusive da educação
como um todo. Isso supõe que a mudança
deve começar nas faculdades de educação
(pedagogia), para dar o exemplo adequado
de excelência e produtividade, ligação fecunda entre teoria e prática, compromisso com
a humanização competente da modernidade. A faculdade de pedagogia deve construir,
concretamente, o que é aprender a aprender,
saber pensar, propedêutica básica, avaliação
permanente do desempenho dos professores
e alunos. Deve ser a usina teórica e prática
do processo inovador pela via do conhecimento construído (DEMO, 2004, p. 117).

Sobre isso há perfis diferenciados de docentes da educação a saber: “o que você
está fazendo? Dando aula! E você faz o mesmo? Não! Construo um país, formo uma
geração (RONCA & TERZI, 2001, p. 73).

Com relação à educação há muita expectativa, acredita-se que compete ao docente corresponder, mas vale lembrar que a maior parte
dos docentes da educação não estão sendo ou
não foram preparados para esse tipo de postura.

Deposita-se sobre a pedagogia a expectativa de se transformar no lugar estratégico de alimentação permanente da vocação
inovadora. Sendo educação e conhecimento
os fatores centrais do desenvolvimento humano, é mister com criatividade e autonomia tal relação, plantar a universidade como
um todo nessa rota, manter monitoramento permanente do desempenho qualitatiContrário ao pensamento do autor, muitas vo, fazer a vanguarda pela renovação consvezes os cursos de pedagogia não engajam tante das didáticas (DEMO, 2004, p. 118).
na pesquisa como ponto norteador das práticas. É de suma importância que as faculdades
Não queremos afirmar que o docente é vítique lidam com os cursos de licenciaturas, de ma de sua própria formação, visto que ele pode
preferência pedagogia, almejam uma forma- e deve, como ator social, buscar melhorias à
ção, voltada ao aprender a aprender, do saber sua capacitação, mas o processo formativo
pensar e consequentemente do saber fazer. muitas vezes o doméstica afastando-o da pesquisa e da criatividade lhe ensinando o “construtivismo” de Piaget, Freire, Ferreiro e tantos
outros, como prática de uma hipocrisia sem
fim. Demo explicita com clareza essa situação:
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Concretamente falando, o professor é vítima de um processo de treinamento que o
estigmatiza como repassador copiado. Destituído de propedêutica básica, afastado da
pesquisa, alheio à inovação pelo conhecimento, não sabe mais que “dar aula”, entendendo por dar aula o repasse da cópia da cópia.
Com certeza, há nisso uma forma de cultivar a ignorância, que coíbe a cidadania ou a
faz de segunda classe (DEMO, 2004, p. 55).
O docente deve buscar a qualidade constante em sua formação, não se tornando
um mero repassador de conhecimentos. A
atualização do profissional da educação amplia sua condição de orientar e direcionar
aprendizagens, que envolvem conhecimentos específicos e visão de mundo, ou seja,
formação integral do educando. É preciso
ressaltar a importância da pesquisa como
algo que norteará a vida acadêmica de futuros profissionais da educação para posteriormente fazerem a diferença na sala de aula.

EDUCAÇÃO – PROCESSO
PERMANENTE
A Educação é um processo permanente e tem seus padrões didáticos e metodológicos. A didática é o instrumento essencial para a Educação no Ensino Superior.
Observando a educação historicamente
(de forma concisa) é possível destacar, segundo Gil, três perspectivas educacionais:
A perspectiva clássica da educação enfatiza o domínio do professor, o ensino em sala
de aula e a ênfase nos tópicos a serem ensinados ([...]. A preocupação básica da escola,
segundo a abordagem clássica, é a de adaptar os alunos à tarefa de aprendizagem [...].

A perspectiva humanista constitui uma
reação à rigidez da escola clássica [...]. Por
considerar que cada aluno traz para a escola suas próprias atitudes, valores e objetivos, a visão humanista centraliza-se no
Em se tratando de qualidade total da edu- aluno. Assim, sua preocupação básica torcação o docente tem que ser bem formado na-se a de adaptar o currículo ao aluno.
e bem remunerado, uma vez que “[...] a valorização do professor representa a estratégia
A perspectiva moderna. As duas tendênprincipal da educação qualitativa” (DEMO, cias consideradas manifestam-se nos dias de
2000, p. 56). Remuneração é algo que deve hoje tanto sob formas extremadas quanto
estar sempre na pauta do dia, embora não re- mais brandas. Observa-se também a manifletiremos essa questão, o docente deve ser o festação de uma tendência conciliatória, que
centro como já mencionamos anteriormente, procura unir a ênfase do conteúdo sistemátideve ser valorizado e a valorização do docente co da visão clássica com o caráter libertário
começa por uma boa formação, o salário, ou da escola humanista (GIL, 2009, pp. 24-26).
seja, uma boa remuneração é consequência.
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Todavia, segundo Antunes:
Algo novo está surgindo nesse “nosso velho
mundo” e não se enquadra nos pressupostos
convencionais e nos paradigmas que antes
eram transmitidos de uma geração para outra. De fato, é um novo tempo, uma novíssima
economia, uma nova civilização e não se trata,
absolutamente, de pensar o que a educação
pode fazer por ela, mas de buscar indícios de
como essa nova civilização está mexendo nas
entranhas do conhecimento, do ensinar e do
aprender. Atualmente, por exemplo, já se discutem processos de manipulação genética das
inteligências, da consciência e da memória, e
não é nem um pouco difícil imaginar o que isso
pode representar para uma escola ou para um
professor que não descobria outro papel para
seu ofício que o de acumular informações na
mente de seus alunos (ANTUNES, 2002, p. 9).
Corrobora com Antunes o que escreveu Pimenta & Anastasiou (2010):
A preocupação com a formação e o desenvolvimento profissional de professores universitários e com a inovação didática
cresce nos meios educativos, o que é atestado pelo aumento progressivo de congressos, reuniões, seminários e atividades
relacionadas ao tema [...]. A preocupação
com a qualidade dos resultados do ensino
superior, sobretudo os de graduação, revela a importância da preocupação política,
científica e pedagógica de seus docentes
(PIMENTA & ANASTASIOU, 2010, p. 249).
Qual é a visão docente sobre a educação nos
dias de hoje e para o futuro? Que tipo de ser humano quer formar? Segundo Carlini & Scarpato
(2008) a universidade possui papel relevante:

Considera-se, atualmente, que estamos
em plena Era do Conhecimento e da informação; espera-se, em consequência, que a
Educação Escolar transmite saberes e fazeres evolutivos, adaptados à civilização cognitiva. Simultaneamente, então, compete
à escola organizar referências formativas
para qualificação das informações recebidas, selecionando-as e integrando-as às
ações (CARLINI & SCARPATO, 2008, p. 19).
A educação, em sua essência, e trabalhada
sob os padrões didáticos e metodológicos,
constrói um ser humano inteligente, conhecedor, que trabalha; disciplinado, pronto,
bem-sucedido e com esperança. O principal desafio docente e da universidade hoje
não é a falta de falta de conhecimento disponível. Inclusive, Carlini & Scarpato (2008)
falam da natureza e essência da escola:
A escola é uma instituição sociocultural que
vai muito, além disso, sendo um mero espaço
auxiliar do processo informativo. Configura-se
como um espaço de relações interpessoais, de
vivências coletivas que precisam ser evidenciadas e valorizadas [...]. A escola é um lugar de
produção de conhecimento, não apenas de difusão, assimilação ou ressignificação de informações. (CARLINI & SCARPATO, 2008, p. 20).
Entre muitas outras questões, a didática
torna-se ponto fundamental para caracterizar
uma educação universitária centrada no processo educacional compatível e necessário
aos tempos atuais. Haja vista que se concebe a didática como o estudo do processo de
ensino e aprendizagem envolvendo formas
de organização do ensino, uso e aplicação de
técnicas e recursos pedagógicos, controle e a
avaliação da aprendizagem, postura docente
e objetivos políticos e pedagógicos e críticos
acerca do ensino. Esta mesma didática terá
papel qualificador para o docente, a universidade e do processo de ensino e aprendizagem.
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Destarte, necessita-se observar qual é a educação que está se fornecendo e não a quantidade. O desenvolvimento desequilibrado
do indivíduo é responsável por vários problemas que a sociedade enfrenta, por exemplo,
uma visão torcida acerca dos fins da educação. Como pessoas orientadas pela natureza
essencial da educação os educadores devem
aceitar que além de transmitirem conhecimento também está na pauta das suas responsabilidades mostrarem como empregá-lo
corretamente. Logo, como fazê-lo sem uma
visão de educação que contemple a importância da presença da didática neste contexto?
Considerando esta questão vale evidenciar o
que Carlini & Scarpato (2008) dizem sobre a
formação docente e o papel da universidade:
[...] Assim, trabalhar a dimensão cultural da
educação escolar e da formação do educador deve conduzir obrigatoriamente à compreensão das vivências e experiências que
os sujeitos envolvidos têm e trazem para
o universo escolar, considerando estruturas de sentimentos e de pensamentos, valores, comportamentos, práticas [...]. Desse
modo, a escola e, com muito mais razão, a
universidade passam a ser instituições “pesquisadoras” no sentido literal do termo [...].
(CARLINI & SCARPATO, 2008, pp. 21-22).
Sob a ótica internacional destacam-se
as novas funções atribuídas à universidade, tema abordado por Bireaud (1995):
A evolução através da qual se opera um
alargamento das funções do Ensino Superior
a partir das funções tradicionais – fomentar
e alargar os conhecimentos pela investigação
e transmiti-los pelo ensino – é um fenômeno
mundialmente reconhecido, como testemunham relatórios publicados por organismos
internacionais [...]. Mas este ensino consiste
num ensino geral cuja finalidade visa desenvolver ao máximo as capacidades dos melho416

res alunos do secundário; por vezes, cita-se
a educação permanente, mas não de forma
sistemática; por outro lado, dá-se unanimemente lugar de grande relevo à necessidade peremptória de um elo entre o ensino e
a investigação (BIREAUD, 1995, pp. 22-24).
Neste mesmo contexto aparecem os docentes universitários em suas situações pedagógicas apresentando posturas diferenciadas
da tradicional. Veja o que diz Bireaud (1995):
[...] Os docentes inovadores esforçam-se por modificar a forma da comunicação pedagógica, de maneira a que os intercâmbios também se estabeleçam no
sentido estudante – docente, e entre os
estudantes [...] (BIREAUD, 1995, p. 75).
A criatividade é componente indispensável na prática docente. O professor que
desenvolve o seu papel com criatividade
terá maiores chances de alcançar seus objetivos em sala de aula, pois é através de
atividades significativas e diferenciadas
que despertará o interesse de seus alunos.
Um professor criativo buscará através de
sua didática “chamar e prender” a atenção
de seus alunos para os conteúdos que necessitam aprender, motivando-os para a
nova aprendizagem. Sabe-se que nem todos os alunos aprendem da mesma forma,
logo, a importância do educador ser criativo, pois assim estará criando oportunidade de aprendizagem para todos os alunos.
O docente tem o dever de compreender e
aprender que didática faz parte de um todo:
teoria, prática, visão crítica e política, organização, planejamento etc., e que essas dimensões
devem caminhar juntas, pois a caracterizam
e fornecem significado real ao seu trabalho.
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Considerando o que foi dito acima, como
é possível promover uma visão universitária
de educação para o século XXI que atenda a
sociedade, a universidade, o corpo docente
e discente? Que tipo de mentalidade deve-se querer produzir? Quais valores devem-se atentar semear e desenvolver no contexto universitário? Seguem algumas ideias:

Estabelecer uma mente criativa. Uma
mente puramente racional, científica, intelectual pode ser bastante severa com o seu
possuidor e para com aqueles que o cercam. Deve-se trabalhar para que através da
educação mentes equilibradas sejam construídas, conscientes das suas potencialidades e limitações. A didática, como a “arte
de ensinar” é a ferramenta ideal para forTrabalhar para criar uma mente globa- mar este tipo de mente por meio da prólizada. Somos cidadãos de um mundo e pria técnica nela presente (teoria) e também
compartilhamos dele com outras pesso- através da sua aplicação (prática docente).
as. O que nos afeta, também afeta a eles.
Vivemos hoje tempos desafiantes, proBuscar permanentemente o desenvolvimen- missores, na medida em que há muito mais
to pessoal. A educação deve levar em conta possibilidades, daí é preciso saber valorizar
o preocupar-se com o desenvolvimento total esse processo, em todas as fases, para que
todo ser humano, não apenas o econômico. a educação realmente aconteça em favor da
pessoa humana, no desenvolvimento das poEstimular a dúvida, o questiona- tencialidades de cada um, homem e mulher,
mento, a coragem, não a conforma- na sociedade plural e diversificada de hoje, e
ção. O medo serve de obstáculo para requer cada vez maior capacidade de interaa intenção das perguntas e a iniciativa. ção. Os tempos são desafiantes e promissores, para quem souber colher o que há de meCultivar a cooperação e não a concorrência. lhor no processo permanente da Educação.
A ênfase atual na formação educacional está
no desempenho individual em busca de sucesso econômico. Esta ênfase é individualista,
egoísta. A cooperação deve fazer parte do espírito educacional. A didática por meio do seu
papel facilitador propicia a interação e o crescimento das partes: universidade, docente, aluno, sociedade. Ela promove o fortalecimento
e a evolução educacional que acontece através do processo de ensino e aprendizagem.
Criar e sustentar uma mente que aprende. O despertar da inteligência é mais significativo que o cultivo da memória. É possível dizer que inteligência é a capacidade de
aprender. Informação agregada nem sempre
atinge este patamar. A inteligência se revela na sensibilidade, discernimento, questionamento. A ação didática e metodológica
corrobora com o atingimento deste ideal.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho, apoiando-se em pesquisa bibliográfica, procurou validar a ideia de que a didática sendo conhecida, aprendida e aplicada funcionará como elemento favorável para a construção qualitativa do docente, do discente, do processo educacional e da própria universidade.

Esta atividade monográfica apontou que para a universidade é extremamente valioso ter
em seu quadro professores que evidenciam nos seus respectivos perfis competências didáticas, metodológicas e pedagógicas, tais como: capacidade de planejamento, conhecimento
da disciplina, versatilidade, criatividade, espírito investigativo e científico, visão do seu campo
de atuação, capacidade para ensinar, organizar, intervir, intermediar, construir e comunicar.

Procurou-se deixar claro que o principal desafio docente e da Instituição de Ensino nos dias atuais não é a falta de conhecimento. Mas, sim, como trabalhar o conhecimento positivamente para o crescimento do ser humano e da sociedade.

A didática, vista como ciência e a arte de ensinar, aplicada com padrões metodológicos contextualizados e eficientes, construirá por meio da difusão do conhecimento existente, seres
humanos realmente inteligentes, integralizados e socialmente bem definidos. Logo, percebeu-se que a didática, quando conhecida e aplicada efetivamente, torna-se veículo de validação da necessidade do corpo docente como elemento facilitador do processo de ensino e
aprendizagem, e da universidade como instituição detentora e divulgadora de conhecimentos.

Sob uma perspectiva educacional hodierna considerou-se uma visão docente e universitária inovadora necessária aos novos tempos e apresentou-se um tipo de mentalidade que
deve existir nas Universidades e nos docentes. Esta visão é transformadora, pois trabalha
para criar uma mente globalizada em um mundo globalizado; busca constantemente o desenvolvimento pessoal e institucional; aguça a dúvida e combate a conformação com a mediocridade; planta a cooperação e desestimula a concorrência egoísta; impulsiona e fortalece a educação; desperta e alimenta uma mente que aprende e apreende criativamente.

418

Revista Educar FCE - 22 ª EDIÇAO - JULHO / AGOSTO - 2019

LIDYANE RAFAELA ALMEIDA SANTOS
Graduação
em
Pedagogia
com
habilitação
em
Administração pela FICS – Faculdades Integradas Campos Salles, 2006; Professora de Ensino Fundamental na EMEF Júlio de Oliveira.

REFERÊNCIAS
ALMEIDA,

Guido.

ANTUNES,
nar.
Novas

O

Professor

Celso.
Formas
de

que

Novas
Aprender.

Ensina.

São

Paulo

Maneiras
Porto
Alegre:

Summus,

1986.

de
Artmed,

Ensi2002.

BIREAUD, Annie. Os Métodos Pedagógicos no Ensino Superior. Portugal: Porto Editora, 1995.
BRASIL. Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. LDBEN. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
Acesso
em
20
mar.
2019.
CARLINI,
Alda
Luisa
&
SCARPATO,
Marta
rior: Questões sobre a Formação do Professor. São

(Org.).
Ensino
Paulo: Avercamp,

Supe2008.

CHALITA,
cação: A

Gabriel.
Os
Atores
do
Processo
Educacional.
In:
Solução está no Afeto. 17. Ed. São Paulo: Gente,

Edu2004.

DEMO,
ca
e

Pedro.
Intervenção

Éti1997.

Conhecimento
do
Conhecimento.

Moderno
Petrópolis:

sobre
Vozes,

______. Pesquisa, Princípio Científico e Educativo. 11. Ed. São Paulo: Cortez, 2000.

419

Revista Educar FCE - 22 ª EDIÇAO - JULHO / AGOSTO - 2019

______.

Educação

e

Qualidade.

9.

Ed.

Campinas:

Papirus,

2004.

______. Metodologias Inovadoras Aplicadas à Educação. Curitiba: Ibpex, 2005.
GIL, Antonio Carlos. Metodologia do Ensino Superior. 4. Ed. São Paulo: Atlas, 2009.
______.

Didática

HOUAISS,
rio
Houaiss

do

Ensino

Antonio,
da
Língua

Superior.

São

VILAR,
Mauro
Portuguesa.
Rio
de

LEGRAND.
Lous.
A
do Ativo para a Escola de

Didática
Hoje. 2.

Paulo:

Atlas,

2010.

de
Salles.
DicionáJaneiro:
Objetiva,
2001.

da
Reforma:
Um
MétoEd. Rio de Janeiro: Zahar, 1976.

LIBANEO. José Carlos. O Ensino de Graduação na Universidade: AAula Universitária. 1994. Disponível em: www.ucg.br/site_docente/edu/libaneo/pdf/ensino.pdf Acesso em 24 mar. 2019.
LIB NEO, José Carlos. Didática: Velhos e Novos Temas. Goiânia: Edição do Autor, 2002.
MACHADO,
Ozeneide.
Novas
Práxis
Educativas
no
Ensino
de
Ciências. In: CAPELLETI, Isabel; LIMA, Luiz (Orgs.). Formação de Educadores-Pesquisas
e
Estudos
Qualitativo.
São
Paulo:
Olho
D’Água,
1999.
MASETTO, Marcos Tarciso. Didática: A Aula como Centro. 4. Ed. São Paulo: FTD, 1997.
______. Competência Pedagógica do Professor Universitário. São Paulo: Summus, 2003.
OLIVEIRA, Maria Rita Neto Sales Oliveira; ANDRE, Marli Eliza Dalmazo Afonso de. A Prática de Ensino de Didática no Brasil: Introduzindo a Temática. São Paulo: UNESP, 2003.
RONCA,
ria e a

Paulo.
A.
Construção do

D.
&
TERZI,
Conhecimento. 19.

WERNER,
David.
do e Ensinando a Cuidar

da

&

Saúde.

420

Cleide.
Ed. São

BOWER,
3. Ed. São

A
Aula
OperatóPaulo: Esplan, 2001.
Bill.
Paulo:

AprendenPaulinas, 1984.

Revista Educar FCE - 22 ª EDIÇAO - JULHO / AGOSTO - 2019

O CONSELHO ESCOLAR COMO DIREITO E GARANTIA DE UMA GESTÃO
DEMOCRÁTICA
RESUMO: Este trabalho se pautou na pesquisa e discussão do planejamento e implantação

dos conselhos escolares com vistas a “Gestão Democrática”, se pautando primeiramente na
literatura que versa acerca da legislação que estabelece e prevê a consolidação dos conselhos
de escola. Como base nas informações obtidas pode – se pensar em maneiras efetivas e de
atuação do Conselho escolar frente as demandas da escola onde está instalado. Por fim, autores(as) estudiosos(as) do tema são embasam as ideias discutidas e apresentadas no decorrer das
pesquisas bibliográficas, a fim de propor a discussão e a problematização do tema abordado.

Palavras-chave: Conselho escolar; Gestão democrática; Direito Educacional.
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INTRODUÇÃO
“A escola é feita de gente”, como diria o saudoso Paulo Freire em seu poema “A escola”. É inegável que a participação de todos(as) representantes da comunidade escolar se faz necessária para se atingir tudo aquilo que rege a legislação educacional de nosso país, tais como: Constituição Federal, Leis de Diretrizes e Bases da
educação, mais recentemente a Base Nacional Comum Curricular e porque não tratarmos dos princípios e ideias apontados na Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Dessa forma, tendo em vista este momento histórico de profundo individualismo, onde o
“lucro” está acima de tudo e de todos, inclusive acima de nossas relações, direitos e deveres
enquanto cidadãos, O que fazer? Como possibilitar mudanças de paradigmas historicamente
impostos e que até hoje nos afrontam e nos emerge numa sociedade cada vez mais egoísta e de
baixo engajamento social e político. Não seria a vez da escola fazer sua parte, possibilitar a discussão de problemas pertinentes a ela e consequentemente a comunidade na qual está localizada?

Dentre estes e outros questionamentos que possam surgir, na composição e posterior apreciação deste trabalho, tomando como ponto de partida o apontamento de vários estudos
apontam para ideologias e pressupostos que visam a desarticulação comunitária, para que a
hegemonia cultural seja assim instalada e estabeleça as regras. Portanto, sendo tema deste
trabalho “O Conselho Escolar como direito e garantia de uma gestão democrática”, o ponto
central é abrir a discussão e alertar para questões de interesse de toda a comunidade escolar, tendo em vista: professores(as), gestores(as), responsáveis, alunos(as) e funcionários(as).
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CONSELHO ESCOLAR E
LEGISLAÇÃO: Breve história dos
conselhos
Tendo em vista uma melhor compreensão e entendimento sobre Conselho Escolar, as linhas a seguir trata o tema com base
em componentes presentes na legislação
específica ou relacionada, além é claro de
estudos e documentos formulados por instituições e estudiosos preocupados pela divulgação, discussão, ampliação e demais
direcionamentos ligados ao estabelecimento dos Conselhos Escolares nas escolas.

Remetendo a Esparta e Atenas, apesar de
se Esparta, por exemplo, operam na época
funções administrativas, legislativas ou judiciárias, sendo tais funções exercidas por diversos órgãos representativos, como a Gerusia, ou conselho dos anciãos. (COTRIM,1988)

Gohn (2001) relata em sua obra que Portugal no período entre os séculos XII e XV,
se pautava nos “conselhos” municipais como
forma político – administrativa do país peCom base em um contexto histórico em rante suas colônias, tais como o Brasil, que
torno do tema, MEC (2004) aponta que a por sua vez pautado neste sistema de gestão
origem e a natureza dos conselhos tran- cria suas Câmaras Municipais e Prefeituras.
sitam pela construção histórica e soDe acordo com Leher (2004), discurcial da política e da democracia, tornando possível a institucionalização da vida sar sobre conselhos significa falar em uma
humana coletiva, desde seus primórdios. luta histórica que ganhou força no século
XIX, quando os trabalhadores começaram
Cury (1989) tem como conceito de con- a se organizar justamente para ter uma poselho a sua origem etimológica, no caso do lítica de educação pública, universal, laica e
latim “Consilium”, que significa tanto ouvir gratuita, direitos trabalhistas respeitados e
alguém, quanto submeter algo a uma de- dignidade, a exemplo da Comuna de Paris.
liberação de alguém, ou seja, uma via de
A abrangência dos Conselhos Escolares gamão dupla, tal como, ouvir e ser ouvido, assim sendo um Conselho participa dos des- nhou força a partir da Constituição Federal de
tinos de uma sociedade ou parte desta. 1988, através dos princípios educacionais estabelecidos, e que posteriormente foram imEm pesquisas como a de Morgan (apud En- plementados em outros documentos legais,
gels 2002), atribuem a presença de conse- como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
Vale ressaltar que os Conselhos no períolhos, inclusive na pré-história, pautando-se
na palavra latina “gens”, para designar grupos do de ditadura militar eram limitados, pois
consanguíneos, da mesma forma a palavra não se pautavam na discussão efetiva na
grega “genos” de mesmo significado, em am- política educacional, tendo em vista que se
bos os casos estes grupos são constituídos de deram de maneira a dar importância para os
uma descendência comum “do pai comum da problemas educacionais de forma superficial,
tribo”, no presente caso, estando unido por ou seja, tais conselhos tinham como seus ledeterminadas instituições sociais e religio- gítimos integrantes apenas especialistas e
sas, formando uma comunidade particular. técnicos ligados ao governo. (LEHER,2004)
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CONSELHO ESCOLAR
RESPONSABILIDADE DE TODOS(AS)
A lei de Diretrizes e Bases da Educação
trata da questão da educação, ao determinar os princípios que devem reger o ensino,
indica que um deles é a gestão democrática. Em seu art. 14, define que os sistemas
de ensino devem estabelecer normas para
o desenvolvimento da gestão democrática
nas escolas públicas de educação básica e
que essas normas devem, primeiro, estar de
acordo com as peculiaridades de cada sistema e, segundo, garantir a “participação dos
profissionais da educação na elaboração do
projeto pedagógico da escola”, além da “parFica claro que a discussão da democratiza- ticipação das comunidades escolar e local
ção da gestão escolar, é fundamental, porém se em conselhos escolares ou equivalentes”.
valendo do amparo e embasamento em textos
De acordo com Genuíno Bordignon in (MEC,
legais, entre eles a Constituição Federal, Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Pla- 2005), um dos elementos de extrema imporno Nacional de Educação, entre outros, tor- tância para a gestão democrática na educanando possível a implementação de processo ção é a participação, no sentido de se traduzir
de gestão nos sistemas de ensino e, particu- como exercício de poder, princípio este instalalarmente, nas unidades escolares, condizen- do desde as primeiras comunidades humanas.
tes com uma política de transformação social.
Gracindo (2005) aponta que a ideia de deA Constituição Federal de 1988 estabeleceu mocratização da educação é exigência da
princípios para a educação brasileira, dentre sociedade, no qual não se limita apenas ao
eles: a obrigatoriedade, gratuidade, liberdade, acesso à escola, como também a delimitaigualdade e gestão democrática, sendo esses re- ção de espaços para o exercício democrático.
gulamentados através de leis complementares.
Neste sentido a escola necessita incorCom base na Constituição Federal a Lei porar em sua estrutura a educação para a
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional participação cidadã, por meio da instalação
estabelece e regulamenta as diretrizes ge- de diversos espaços de participação, como
rais para a educação e seus respectivos sis- os colegiados que venham a abranger totemas de ensino. Em cumprimento ao art. das as esferas e segmentos da escola e co214 da Constituição Federal, dispõe sobre munidade local, podendo estes ter divero Plano Nacional de Educação – PNE (art. sas denominações, tais como: Colegiado
9), resguardando os princípios constitucio- Escolar, Colegiado da escola, entre outros.
nais e, inclusive, de gestão democrática.

Coelho (2000) sugere que:
As políticas públicas educacionais, desde as
três últimas décadas do século XX, vêm sendo
formuladas como resposta às transformações
ocorridas nas esferas econômicas, social e cultural relacionadas ao processo de globalização
econômica e às políticas correlatas no país; à
transformação tecnológica e à sua repercussão sobre os processos produtivos; à nova
organização do trabalho; ao papel regulador
atribuído ao Estado e à ampliação da cobertura dos sistemas educativos (COELHO, 2000).
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Paro (2005) chama a atenção para o fato
da escola por mais colegiada que seja no
caso de não incluir a comunidade, corre o
risco de se atrelar apenas a mais um arranjo entre funcionários do Estado para atender interesses que provavelmente não serão
os mesmos que os da população usuária.

Questões historicamente construídas e mais
reverenciadas e enfatizadas no período pós –
revolução industrial, reflete o que conhecemos hoje como “mundo globalizado”. Santos
(2000) ao tratar de globalização, suscita diversas faces que tal termo pode ser apresentado, dentre as diversas faces, o mesmo relata
assim como demais autores sobre a dimensão
da globalização como perversidade, que revela um sistema de interações humanas extremamente competitivo e individualista, capaz
de homogeneizar o planeta, no qual o Estado
é levado a atender interesses econômicos e
financeiros em detrimento dos cuidados com
as populações, ou seja, para o autor estamos
no que ele chama de uma “ideologização maciça para a realização do mundo atual. Enfim,
mais uma vez nos deparamos com a perda de
identidade, e pouca organização social dos
pequenos grupos que compõem o todo social.

Gadotti (1993) amplia tal condição justificando que existem pelo menos duas razões
construídas historicamente na implantação
de um processo de gestão democrática na
escola pública, primeiramente, expondo que
a escola deve formar para a cidadania e para
isso ela deve dar o exemplo, como também
pautada em uma gestão democrática da escola é um passo importante no aprendizado da
democracia, ou seja, a escola não tem um fim
em si mesma, pois está a serviço da comunidade. Ou seja, o autor indica que participação
na gestão da escola proporcionará um melhor conhecimento do funcionamento da esAo levarmos em conta a relevância e imcola e todos representantes da comunidade. portância do Conselho Escolar na escola,
tendo em vista sua legalidade e legitimidaÉ possível encontrar na literatura, a preo- de, podemos vislumbrar diversas contribuicupação de vários estudiosos ligados à Edu- ções apontadas por estudiosos sobre este
cação, independentemente da ligação direta tema e suas ramificações, concepções, funou indireta com os Conselhos de Escola. De ções e competências. Alguns autores em
acordo com Perrenoud (2001) vivemos uma suas obras nos trazem o entendimento do
sociedade na qual valores individualistas são Conselho Escolar, tendo em vista desse sua
supervalorizados, levando a educação a ser instalação e possíveis desdobramentos.
considerada ou entendida como produto de
consumo ou investimento da pessoa a serviço
Paz (2004) nos leva a reflexão sobre Consede seu próprio sucesso, felicidade, equilíbrio. lho Escolar, levando em conta três pontos que
considera de extrema importância: democracia, cidadania e participação. De acordo com a
autora devemos pensar a cidadania não como
direitos individuais, mas como representatividade coletiva, garantindo o direito da população de lutar pelos seus direitos. Democracia articulada com a ideia de participação nas
esferas públicas, sendo assim possível a participação de forma efetiva nestes conselhos.
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CONSELHO ESCOLAR EM AÇÃO
Sheinvar; Algebale (2004) concluem que:
Uma das grandes conquistas foi o enfrentamento da centralização e ao autoritarismo
na gestão pública. Fruto da mobilização do
movimento social, os conselhos foram propostos como forma de gestão democrática do
espaço público. Em diversas áreas, tais como,
saúde, educação, criança e adolescente, orçamento, etc., os conselhos se propõem como
uma forma de garantir um espaço orgânico
para que a sociedade civil organizada faça
parte, tanto no âmbito da formulação, como
na execução e da fiscalização de bens e serviços públicos (SHEINVAR; ALGEBALE, 2004).
Os Conselhos Escolares pensados dentro de
uma estrutura democrática séria e de acordo
como os princípios educacionais vigentes na
Carta Magna de 1988, podem ser pensados
por muitos como autoridade máxima dentro
de uma instituição escolar, para Bordignon
(2001) o conselho seria a voz e o voto dos diferentes atores da escola, levando em conta
os diversos pontos de vista e opiniões, assim
tornando possível a deliberação sobre a construção e gestão de seu projeto político pedagógico. O autor acrescenta que o Conselho
Escolar dentre suas diversas atribuições, tem
a tarefa de dizer aos dirigentes o que a comunidade quer da escola, além de pensar em
possíveis melhorias para tais demandas, enfim, os conselhos não falam pelos dirigentes
e sim aos dirigentes em nome da sociedade.

O autor supracitado atribui quatro principais funções ao Conselho Escolar: Função
Deliberativa: tendo em vista a lei que atribui a tal órgão a competência de decidir, ou
seja, cabe ao conselho deliberar ao Executivo
que execute determinada ação por meio de
ato administrativo. Já a Função Consultiva:
é exercida através de pareceres, devidamente aprovados pelo colegiado, respondendo
consultas do governo e sociedade, a fim de
interpretar a legislação e/ou propor medidas
e normas para o aperfeiçoamento do ensino, ficando a critério do executivo de aprovar tal parecer do consel. Função Fiscal: está
diretamente ligada a fiscalização de ações,
aprovando ou determinando suas possíveis
alterações, para tal função é necessário que
o poder deliberativo do conselho seja amparado pelo “poder de polícia”, embora seja
raro em instituições públicas e em programas governamentais. Por fim, a Função Mobilizadora: trata-se da ação efetiva do conselho entre o governo e sociedade, a fim de
promover a participação e o compromisso
de todos em prol da qualidade de educação.

Gadotti (1993) conclui que, no caso da criação de conselhos escolares como medidas
isoladas e de cunho burocrático, tendem ao
fracasso, pois só são eficazes, como vimos anteriormente, a partir de medidas políticas que
visem à participação e à democratização das
decisões, supondo autonomia dos movimentos sociais e de suas organizações em relação
Navarro (2004) descreve que o Conselho a administração pública, garantindo a abertuEscolar no interior de uma escola autônoma, ra de canais de participação das informações.
tem dentre outras atribuições de tal colegiaAntunes (2005) numa visão mais funciodo, deliberar sobre o trabalho na organização
da escola, sobre seu funcionamento, bem nal em relação aos Conselhos Escolares e
como sobre a forma de escola de sua direção. sua instituição no meio escolar, expõem algumas informações úteis e de fácil compreensão, tendo em vista o apanhado de informações até aqui exposto. Em relação as
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atribuições dos Conselhos Escolares a autora
destaca as seguintes: elaboração de seu regimento interno, elaboração, acompanhamento e avaliação do projeto político pedagógico,
criação e garantia de mecanismos de participação efetiva e democrática da comunidade
escolar e local, constituir comissões especiais
para o estudo de assuntos relacionados aos
aspectos administrativos, pedagógicos e financeiros da escola, participação nos Conselhos
Regionais, municipal e estadual da estrutura educacional para a definição, acompanhamento e fiscalização de políticas educacionais.

Nesse sentido, a gestão democrática necessita mais do que simples mudanças nas estruturas organizacionais, ou seja, requer mudanças
de paradigmas que fundamentam a construção de uma proposta educacional e o desenvolvimento de uma gestão que se desvencilhar
dos padrões vigentes, comumente desenvolvidos pelas organizações burocráticas.

Desta forma, a comunidade escolar poderá participar de forma mais efetiva e abrangente das discussões e rumos que a escola
deve tomar diante de toda a complexidade
inerente a discussão de caminhos possíveis
Em relação as normas de funcionamento do de uma educação de qualidade, mais huConselho Escolar Antunes (2005) ampara-se mana e claro mais democrática para todos.
na reunião periódica, seja por meio de reuniões mensais ou bimestrais, conforme a necessidade da escola, a fim de encaminhar e dar
PROCEDIMENTOS
continuidade aos trabalhos a que se propôs,
METODOLÓGICOS
além de deixar claro que o membro do conselho não será remunerado(a), esclarece que
Tendo em vista buscar na literatura ressão deliberadas as ações do conselho, através
de votação, tendo como regra a metade mais postas acerca do tema de estudo deste tra1 de todos os presentes à reunião. A autora balho, do qual foi embasado em autores(as)
chama a atenção para a garantia de represen- e estudiosos, que tratam das diversas fortatividade de todos os segmentos existentes mas de organizações, conselhos, seja na esna escola, assegurando-se na paridade e pro- cola ou em qualquer outra instituição, enporcionalidade para pais e alunos e 50% para tende-se por pesquisa bibliográfica, o fato
membros do magistério e servidores. A com- de adotar a revisão da literatura sobre as
posição dos membros do Conselho Escolar po- principais teorias que norteiam o trabalho
derá ser exercida por qualquer membro desde científico. Tal revisão chamamos de levantaque esteja em pleno gozo de sua civilidade, mento bibliográfico ou revisão bibliográfica.
cujo mandato perdura pelo prazo de 1 ano.
Boccato (2006), a pesquisa bibliográfica busFica claro, que a participação só será efetiva se ca a resolução de um problema por meio de
todos os representantes que compõem a comu- referenciais teóricos publicados, analisando e
nidade escolar conhecerem as leis, as políticas discutindo as várias contribuições científicas.
governamentais propostas para a educação, as A pesquisa subsidia o conhecimento sobre
concepções que norteiam tais políticas e, princi- o que foi pesquisado na literatura científica.
palmente, se estiverem todos(as) os(as) envolvidos(as) na defesa de uma escola democrática que
tenha entre seus objetivos a construção de um
projeto de transformação social bem como do
sistema autoritário historicamente construído.
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A revisão de literatura tem vários objetivos,
entre os quais citamos: a) proporcionar um
aprendizado sobre uma determinada área do
conhecimento; b) facilitar a identificação e seleção dos métodos e técnicas a serem utilizados
pelo pesquisador; c) oferecer subsídios para a
redação da introdução e revisão da literatura
e redação da discussão do trabalho científico.
Sendo a pesquisa bibliográfica um trabalho
investigativo em busca do conhecimento, a
proposta de trabalho justifica-se, primeiramente, por considerar todo arcabouço legal
inerente a discussão dos Conselhos Escolares,
bem como introduzir na discussão diversos
autores(as) que tratem do tema, considerando sua relevância social e política, seja dentro
ou fora da escola. Tendo em vista, alcançar
diversos profissionais ou até mesmo responsáveis de alunos(as), enfim, toda a comunidade escolar para que minimamente embasados
possam discutir este tema tão importante
para a escola e suas demandas e prioridades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Fica claro que este trabalho não tem como
intenção resumir nem mesmo declarar como
encerrado este tema que se traduz como
item da mais alta relevância para uma sociedade mais justa, na sua forma mais ampla.

Portanto, todos(as) autores(as) até aqui
expostos, suas ideias, intervenções, discussões, entre outras demandas ofertadas nas
linhas deste trabalho, tem como objetivo
informar o leitor, possível gestor educacional, professor(a), responsável de alunos(as),
enfim, qualquer cidadão que vislumbre uma
sociedade mais justa e igualitária, tornando possível a disseminação da informação
que dê conta de dispor ao cidadão, meios e
apoios para a defesa de seu ponto de vista,
sua intervenção nos processos administrativos de determinado segmento, que neste
caso, demos ênfase aos Conselhos Escolares.

Portanto, a necessidade de se aprofundar tal estudo é elementar, a fim de aportar, mais discussões e alternativas de se
estabelecer medidas sensatas e prudentes em meio ao convívio social entre escola e comunidade como partes que se completam ou ainda que são a mesma coisa.
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BRINCAR PARA APRENDER
RESUMO: Esse trabalho aborda meios de como o professor da educação infantil, poderá

recorrer a diferentes método para desenvolver com os alunos através de jogos e brincadeiras,
visto que, o mesmo contribuem no desenvolvimento da criança, já que, os recursos pedagógicos
elevam as informações, culturas e valores educacionais, possibilitando que durante as
brincadeiras as crianças construção e reconstrução conhecimentos entre diversos benefícios
e vantagens durante o aprendizado. Para que esse trabalho seja efetivo é necessário que o
educador tenha entendimento e direcionamento das atividades, já que o mesmo irá conduzir
os educandos durante as realizações das atividades. As vantagens que o brincar traz são
inúmeros desenvolvimentos, entre eles podemos destacar, o cognitivo, afetivo, o respeito,
a solidariedade, o companheirismo e outras potencialidade. As atividades lúdicas permitem
novas descobertas no modo de ensinar, com uso desses recursos e tem como intuito a
motivação e estimular o aprendizado no método construtivista. E através de pesquisas
bibliográficas será salientado a importância dos jogos e brincadeiras para o desenvolvimento
da criança na educação infantil.

Palavras-chave: Jogos; Brinquedos; Brincadeiras.
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INTRODUÇÃO
A educação infantil, exerce um papel fundamental na formação da criança, o lúdico está
presente em todas as fases da vida humana,
principalmente durante o aprendizado, por
esse motivo é essencial que o educador esteja
preparado para auxiliar mediante o processo
de ensino - aprendizagem, pois facilitará a assimilação dos conteúdos, que as crianças irão
aprender. Diante dessa realidade, este trabalho tem como objetivo, observar a importância do brincar e o desenvolvimento da criança,
por meio das brincadeiras, jogos e brinquedos.
As brincadeiras poderão contribuir no
processo de aprendizagem, envolvendo sua formação, cooperação, socialização, respeito, liderança, entre outros benefícios que favorece a construção dos
conhecimentos que norteia o mundo da
educação, através das atividades lúdicas.
Silva, 2005, salienta que ao longo de sua
trajetória profissional, o professor vai construindo o seu conhecimento e, embora com
aspectos e características distintas em cada
etapa, é preciso mostrá - lo, porque ele se
torna o recurso que norteia a sua prática docente haja vista que o fato de pensar/
produzir uma teoria a partir de uma prática
educativa levando em conta seus saberes
e experiência profissional, necessariamente não implica na negação do papel da teoria na produção dos seus conhecimentos.
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Mediante o que é relatado, os educadores poderão usar os brinquedos para
ajudar construir o universo da criança,
trazendo sua realidade para o mundo do imaginário, possibilitando seu desenvolvimento
por completo, o professor será um facilitador
durante o aprendizado, os alunos serão influenciados com jogos e brincadeiras a motricidade, inteligência, afetividade entres outros.

Diante dos fatos, fica explícito as contribuições dos brinquedos, brincadeiras e jogos,
principalmente nos anos iniciais.
Desde os primeiros anos de vida a criança
tem fácil acesso ao mundo da brincadeira, do
faz de conta, da imitação e ao longo dos anos
começa a conhecer jogos, adquirindo conhecimentos as regras e normas que é proposta
pelo desafio, além de conhecer a sensação de
ganhar ou perder É na sala de aula que o professor pode usar esses recursos para motivar
e facilitar o aprendizado e a convivência dos
alunos.
Brougère (2002) diz que o jogo não é naturalmente educativo, mas se torna educativo pelo processo metodológico adotado,
ou seja, por meio de jogos e brincadeiras
que o professor pode desenvolver metodologias que contribuam com o desenvolvimento. Todavia, é preciso ter clareza de
que o jogo pode possibilitar o encontro de
aprendizagens. É uma situação que comporta forte potencial simbólico, que pode ser
fator de aprendizagem, mas de maneira inteiramente aleatória, dificilmente previsível.
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Os jogos, brinquedos e brincadeiras dentro do âmbito escolar deixa de ser um entretenimento para torna - se as mais diversas
formas de desenvolver habilidades e competências, nas crianças, já que o aprendizado transforma - se em algo mais prazeroso
e lúdico nesse ponto de partida ganha espaço no processo da alfabetização em turmas de crianças de até cinco anos de idade.
Uma vez que, o processo de alfabetização
brasileira envolve a importância dos jogos e
suas contribuições durante o aprendizado.

Segundo Fortuna (2003), é importante que
o educador insira o brincar em um projeto
educativo, com objetivos e metodologia definidos, o que supõe ter consciência da importância de sua ação em relação ao desenvolvimento e à aprendizagem das crianças.
Ressalta-se que a aprendizagem é o mais
frequente motivo pelo qual o jogo é considerado importante para a educação, em que o
brincar se torna realmente significante com a
ajuda dos seus educadores, que devem seguir
o seu papel de auxiliares nesse processo, pois
conforme considera Ramos (2002, p. 6), “nem
tão largada que dispense o educador, dando
margem às práticas educativas espontaneístas que sacralizam o ato de brincar, nem tão
dirigida que deixa de serem brincadeiras.”, já
que a intencionalidade do educador pode,
por exemplo, estar na organização do espaço.

Os autores revelam a importâncias das
atividade lúdicas na educação infantil, visto que, o brincar social possibilita a visualização de como uma criança interage com a outra, além de transparecer o
desenvolvimento mental dos mesmos e revela os desafios de situações - problemas com
a linguagem oral, tais fatores, justifica profissionalmente o desenvolvimento dessa pesquisa, principalmente no estímulo da educação lúdica que é uma ação própria da criança.

HISTÓRIA DO LÚDICO
A diversão por meios de jogos e brincadeiras, quando envolve o aprendizado torna - se mais atrativo e divertido, e o ato de
brincar está presente em vários momentos
da humanidade e se mantém até os dias de
hoje, porém cada época teve características
e contextos diferentes vivido pelos povos.
Antigamente, o brincar era realizado por
toda família, até quando se tratava dos pais
ensinarem seus filhos um ofício. Os povos
primitivos davam muitas importâncias, principalmente, a educação física, pois acreditavam que as crianças aproveitavam muito a
liberdade e o exercícios dos jogos naturais.
Platão, relata que nos meados de 367 a.C.,
apontou a importância da utilização dos jogos para que o aprendizado das crianças
pudesse ser desenvolvido. Afirmava que
em seus primeiros anos de vida os meninos e meninas deveriam praticar juntos,
atividades educativas através dos jogos.
E no século XV, Rabelais, proclamava que
o ensinamento deveria ser por meios dos jogos e que todos deveriam ensinar às crianças
o gosto pela leitura, pelo desenho, pelos jogos de cartas e fichas que serviam para ensinar a aritmética e até mesmo a geometria.
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Na Grécia, os jogos foram importantes durante o aprendizado da criança.
No Brasil, durante a Idade Média, os jesuítas usavam brincadeiras durante o processo
da aprendizagem. Nota - se que desde dos
primórdio o brincar sempre esteve presente
no desenvolvimento humano e no aprender.

É mais importante aquilo que a criança
pode fazer com um instrumento que trouxe
de sua vida anterior à escola do que dar instrumentos novos. Com o que ela já sabe de
casa pode fazer muito e ser feliz. Só quando o
aluno sentir que necessita de algo novo é que
o educador deve intervir cultivando e explorando esse desejo de saber e fazer mais. Neste momento, o professor pode dizer: ‘você
parou aí, vou mostrar como ir adiante’. Aos
poucos, a criança irá aprender as coisas novas
apresentadas. A matemática é isso. Só que
esse momento não está sendo adequadamente explorado pelo sistema educacional. Falta
uma pedagogia na linha da etnomatemática
(D’AMBRÓSIO apud HUBNER et al., 2003).

Os índios ensinavam através dos seus costumes, por meios da caça, pesca, dança essas
eram as formas de aprendizado e podemos
salientar que é lúdica, vista que, os meninos construíam esses próprios brinquedos.
Os filhos dos portugueses não tinham
a necessidade de aprender a ludicidade para sobreviver, comparado com os índios, já que seus costumes eram diferentes.
No final da Idade Média e com o início da
Idade Moderna, a igreja católica foi responsável por extinguir os jogos da educação, já
que, no ponto de vista esses atos eram profanos. Após a expulsão dos jesuítas a educação
ficou sem nenhum sistema de organização.
Com o fim da Primeira República, foi criado o
Ministério da Educação e Saúde Pública. Com
a Revolução de 30, o Brasil passa a ter abertura para o capitalismo de produção, surge a necessidade de mão - de - obra especializadas,
ou seja, é necessário investir na educação.

Em 1932, surge um grupo dos Manifestos
dos Pioneiros da Educação Nova, com proposta de programas de reconstrução educacional em âmbito Nacional, com o princíÍndios, portugueses e negros, foram os pri- pio das escolas públicas, leigas, obrigatória,
meiros no Brasil que usaram o lúdico para o gratuita e comum para meninos e meninas.
aprendizado e esse método se conserva até
hoje. Nos últimos tempos, com a mistura
No Brasil, final do século XIX a proposta foi
de culturas, crenças e educação, houve di- baseada no assistencialismo às famílias de
ferentes formas de desenvolvimento, essas baixa renda, para as famílias de maior poder
heranças devem ser conservadas e repas- aquisitivo era uma educação de qualidade.
sadas de forma universal para os alunos, já Para Oliveira (2000, p. 21) enquanto os filhos
que, os jogos e brincadeiras que conhecem das camadas dominantes eram considerados
até hoje são originalmente dessas culturas. necessitados de “atendimento estimulador
para seu desenvolvimento afetivo e cognitivo, às crianças mais pobres era proposto
cuidado voltado para a satisfação de necessidades de guarda, higiene e alimentação”.
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As creches no âmbito escolar brasileiro surgiam para atender às necessidades das mulheres que trabalhavam nas indústrias, OLIVEIRA,
2000, (P. 24), ressalta que respondendo assim
a questões como o abandono, a desnutrição, a
mortalidade infantil, a formação de hábitos higiênicos e a moralização das famílias operárias.

Os princípios básicos, da educação infantil
é a valorização dos interesses e necessidades da criança; além da defesa da ideia do
desenvolvimento natural; a ênfase no caráter
lúdico das atividades infantil; a crítica à escola tradicional, porque os objetivos desta
estão calcados na aquisição de conteúdo; e
a consequente prioridade dada pelos escoA Educação Infantil é considerada a primei- lanovistas ao processo de aprendizagem.
ra etapa da educação básica, mas apenas a
Constituição Brasileira (1988), definiu em seu
O jogo pode ser entendido se considerardispositivo legal, no artigo 208, inciso IV, a mos as necessidades das crianças e as suas
obrigação do atendimento em creche e pré- inclinações, incentivos e motivações para
-escola, às crianças de 0 a 06 anos de idade. agir. Os jogos as brincadeiras, assim como o
fator tempo, local, material farão despertar
No século XX, surgem algumas propostas de nos alunos a criatividade, dando oportunimudanças como a Pedagogia Nova, Positivis- dades para cada um ser o que é, realizar-se.
mo, e o Tecnicismo do Ensino da Ciências, com Levando os a terem confiança em si e em
isso, surge as pesquisas, redescoberta e novos seus colegas, a terem responsabilidades e
modelos de solução de problemas, tais fatos respeito ao próximo, dar o melhor de si dedeixaram um marco para educação que até en- senvolvendo a criatividade para que semtão não tinha preocupação na esfera política. pre encontrem alternativas para qualquer
tipo de situação (VYGOTSKY, 1998, p. 354).
A Escola Nova impulsiona a Educação Infantil, abrem - se novas perspectivas, para
A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR PARA
essa etapa, entre elas, podemos salientar que
O APRENDIZADO
com o crescimento da urbanização e a transformação da família, o ensino foi visto como
ANTUNES (2000), as brincadeiras constide extrema importância para o desenvolvimento social e a partir desse ponto de parti- tuem extraordinário instrumento de motivada a criança passa a ser o centro de interes- ção, uma vez transformam o conhecimento a
se, o que não acontecia com crianças pobres. ser assimilado em um recurso de ludicidade
e em sadia competitividade. Nos fala ainda,
que professores erram ao ensinar seus alunos, pois não os ensinam a ouvir, a concentrar-se, a exporem com objetividade suas
ideias. Acredita que o emprego de jogos na
aprendizagem, contribui poderosamente,
pois: “[…] desta forma, antes de iniciarmos a
criança na aprendizagem de operações aritméticas, por exemplo, é interessante levá-la a
exercitar, através de brincadeiras lúdicas, seu
senso de raciocínio e sua capacidade de abstração; da mesma maneira como é interessante jogarmos com a criança práticas visuais
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e verbais, antes de iniciá-la nas regras da Comunicação e Expressão ou nos fundamentos
da Arte. Alunos que brincam com jogos que
operacionalizam suas reflexões espaciais e
temporais aprendem mais facilmente Geografia e História, enquanto que jogos voltados para o aprimoramento da capacidade de
concentração da criança facilitam em diversos
aspectos em sua futura missão estudantil”.
A brincadeira é fundamental para o aprendizado, já que, os movimentos aparecem durantes as atividades de luta, dança, jogar bola
entre outros. As regras são de suma importância para capacidade corporais, equilíbrios
e coordenação. O professor tem papel fundamental na orientação e na mediação de conflitos, respeito e cooperação. A brincadeira
envolve novas descoberta, além de alegria e
prazer, visto que, explora a capacidade física
e a expressão de emoções e sentimentos que
pode ser também a vergonha, medo ou raiva.

A necessidade e o direito do brincar está
garantido por Lei. O ato de brincar não está
relacionado diretamente no brinquedo, mas
nas atitudes e tipos de atividades exercida
durante as brincadeiras. Durante a infância, vai modificando e o brincar tem função
social, pois desenvolve o lado intelectual, função sensorial, motora e emocional.
Segundo RCNEI (Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil), entendemos a importância do brincar (e que
esta questão na vida escolar da criança), tendo em vista, o desenvolvimento da criança em todos os seus aspectos,
ou seja, cognitivo, afetivo, motor e social.

Em todas as culturas as crianças brincam
com a música. Jogos e brinquedos musicais
são transmitidos por tradição oral, persistindo nas sociedades urbanas nas quais a força
da cultura de massas é muito intensa, pois são
fonte de vivências e desenvolvimento expresA ação do professor de educação infan- sivo musical. Envolvendo o gesto, o movimentil, como mediador das relações entre as to, o canto, a dança e o faz-de-conta, esses jocrianças e os diversos universos sociais nos gos e brincadeiras são expressão da infância.
quais elas interagem, possibilita a criação
de condições para que elas possam, gradaBrincar de roda, ciranda, pular corda, amaretivamente, desenvolver capacidades liga- linha etc. são maneiras de estabelecer contadas à tomada de decisões, à construção de to consigo próprio e com o outro, de se sentir
regras, à cooperação, à solidariedade, ao único e, ao mesmo tempo, parte de um grudiálogo, ao respeito a si mesmas e ao ou- po, e de trabalhar com as estruturas e formas
tro, assim como desenvolver sentimentos musicais que se apresentam em cada cande justiça e ações de cuidado para consigo ção e em cada brinquedo. (PCN, p. 70 e 71)
e para com os outros (BRASIL, 1998, p.43).
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O brincar possibilita no ser humano a tornar
apto e a viver em sociedade, busca a plenitude
do conhecimento e as expectativas do mundo.
Vygotsky destacou a importância da brincadeira para o aprender, o desenvolvimento infantil, e vem auxiliando cada vez mais a criança
no seu aprendizado, no faz de conta a criança
tem a oportunidade de ser aquilo que ainda
não é, ou seja, ela vive suas próprias fantasias e encantamento, as crianças também agi
como se fosse maiores ou até imita os adultos, exercitar-se na compreensão de papéis
sociais e poder usar, de modo simbólico, objetos e ações que ainda não lhe são permitidos.

Durante as brincadeiras os educandos
têm a possibilidade de interagir, aprender
e ensinar, já que, por meio das brincadeiras que eles expressam suas vontades e
desejos construídos ao longo de sua vida.

Dessa forma, enquanto brinca, a criança realiza muitas descobertas sobre o mundo que
a cerca e sobre si mesma, bem como aprender a relacionar-se com o outro, com o mundo em que vive. O faz de conta, depende da
capacidade de cada criança para simbolizar
o seu imaginário das fantasias e, para favorecer esses processos as crianças, precisam
de um espaço que ofereça recursos e materiais variados que permitam a elas expressarem emoções e representarem situações
cotidianas das brincadeiras e o aprendizado.

A Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, denominada Estatuto da Criança e do Adolescente, acrescenta no Capítulo II, Art. 16°,
Inciso IV, que toda criança tem o direito
de viver o seu tempo de infância que é o
de brincar, praticar esportes e divertir-se.

Para Huizinga (1999), o jogo, o brincar, deve ter caráter de liberdade para as
crianças irem muito além das suas fantasias, deve ser uma atividade voluntária e
quando imposta deixa de ser uma brincadeira ou um jogo, ou do faz de conta.

O brincar é, portanto, uma atividade natural, espontânea e necessária para criança,
constituindo-se em uma peça importantíssima a sua formação e seu papel transcende o
mero controle de habilidades. É muito mais
abrangente. Sua importância é notável, já que,
por meio dessas atividades, a criança constrói
o seu próprio mundo (SANTOS, 1995, p.4).

Perante a lei, a criança está amparada
pelo direito de brincar, além dos benefícios na aprendizagem podemos salientar
que durante essas práticas eles desenvolvem músculos, absorvem oxigênio, descobre o próprio corpo entre outros benefícios.
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Para Cunha (1994), o brincar é uma característica primordial na vida das crianças, porque
é bom, é gostoso e dá felicidade em todos esses
momentos das brincadeiras. Além disso, ser
feliz e estar mais predisposto a ser bondoso,
a amar o próximo e a partilhar fraternalmente, são outros pontos positivos dessa prática
só pode ser desenvolvida através do brincar.
A inserção das crianças dentro das instituições dá a oportunidade para ampliar
tais conhecimentos priorizando as descobertas de um novo universo dentro de
uma diversidade de relações e atitudes.
Constituir-se em um equipamento só para
pobres, principalmente no caso das instituições de educação infantil, financiadas ou
mantidas pelo poder público significou em
muitas situações atuar de forma compensatória para sanar as supostas faltas e carências
das crianças e de suas famílias. A tônica do
trabalho institucional foi pautada por uma visão que estigmatizava a população de baixa
renda. Nessa perspectiva, o atendimento era
entendido como um favor oferecido para poucos, selecionados por critérios excludentes.

Entretanto nos dias atuais a educação infantil é uma parte muito importante na formação de futuros cidadãos, diante desse
fato é de suma importância a presença dos
pais no acompanhamento de seus filhos, e
para Piaget (1999), o desenvolvimento psíquico do ser humano se inicia desde o nascimento e, na fase adulta, se estabiliza. Para
melhor entender esse processo, pode-se
comparar o crescimento orgânico da criança, que se encontra em evolução chegando
a atingir o nível estável na sua fase adulta.
Com isso, podemos salientar que as instituições escolares, comunidade e família estejam presentes e preocupado com o aprendizado e o desenvolvimento das crianças.

Por meios das brincadeiras as crianças podem aprender sobre o mundo, desenvolvendo-se nos sete eixos do RCNEI. Desgualdo
(2008) escrevendo sobre a importância do
brincar na educação infantil descreve como o
lúdico interfere no desenvolvimento da criança. Afirmando que tantas mudanças tecnológicas trouxeram uma grande confusão na cabeça das crianças a respeito do que é brincar.
Muitas abandonaram as velhas brincadeiras
de rua e se entregaram as magias dos jogos
A concepção educacional era marcada por eletrônicos, mas a escola pode resgatar essas
características assistencialistas, sem consi- brincadeiras com projetos sociais ou culturais.
derar as questões de cidadania ligadas aos
ideais de liberdade e igualdade. Modificar
essa concepção de educação assistencialista significa atentar para várias questões
que vão muito além dos aspectos legais.
Envolve, principalmente, assumir as especificidades da educação infantil e rever concepções sobre a infância, as relações entre
classes sociais, as responsabilidades da sociedade e o papel do Estado diante das crianças pequenas (BRASIL, 1998, p. 18, v.1).

438

Revista Educar FCE - 22 ª EDIÇAO - JULHO / AGOSTO - 2019

Diante dessa realidade fica um desafio
para escola, despertar o interesse do brincar, longe da tecnologia e dos videogames, uma vez que o brincar, resgatar cultura e ajudar a construir sua personalidade,
por meio do lúdico e intervenções direta.
Destaca ainda, que os jogos lúdicos, se praticados ocasionalmente ou em desacordo, representam apenas inocentes e inconsequentes momentos de alegria. Mas, se visam um
plano específico e são propostos em gradativos níveis de dificuldades, podem contribuir bastante para aprimorar conhecimentos,
pois entende que a criança, ainda que dotada de instintos, é um ser em permanente
busca de aprimoramento e que tais aprimoramentos, somente são eficientes se propostos de forma agradável, envolvente, mas,
sobretudo motivador ( ANTUNES, p. 140).
Algumas concepções teóricas por meio do
uso do lúdico durante o processo de ensino
e aprendizagem do aluno. Antunes (2003)
destaca as principais características, que são:
a) Vygotsky: o lúdico privilegia a linguagem
e o significado no desejo de brincar, mostrando que sem esses recursos seria muito mais áspera a transposição mental, entre
os significados e os recursos significantes;

b) Piaget: a criança que brinca desenvolve sua linguagem oral, pensamento associativo, suas habilidades auditivas e
sociais, além de construir conceitos de relações espaciais e se apropriar de relações
de conservação, classificação, seriação,
aptidões visuoespaciais e muitas outras;
c) Freud: maneira como somos, pensamos, comportamos e construímos nossa alta
ou baixa-estima é produto da relação entre nosso consciente e nosso inconsciente
e, assim somos como que dirigidos por determinações que fogem ao império de nossa vontade ou intenção. A tarefa de uma
boa educação infantil seria a de propiciar,
através de brincadeiras, o afeto e a sociabilidade, dando voz aos sonhos infantis.
Para Ivic e Marjanovic (apud KISHIMOTO,
2005) há cinco hipóteses que justificam o uso
dos jogos tradicionais na educação: a primeira considera o brincar um componente da
cultura, prática social que envolvem crianças
de todas as idades. A segunda, no contexto
pedagógico, os jogos devem ser preservados.
A terceira coloca os jogos como meio de renovar a prática pedagógica. A quarta defende
que os jogos preservam a identidade cultural
da criança. A quinta coloca os jogos promovendo a integração e socialização da criança.
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Na educação infantil, o brincar também
tem outras importantes e funções no desenvolvimento, como por exemplo, contribuir com seu desenvolvimento físico e
cognitivo nos estágios descritos por Piaget (1974, p.13) que configuram uma etapa de vida ao longo do desenvolvimento do
indivíduo, levando em consideração que:

E os autores quando se diz a respeito dos jogos eles ainda ressaltam que:
Quanto à classificação dos jogos, segundo Friedmann (1996, p.28), “Piaget descreveu, classificou e explicou o jogo nas
diferentes fases de desenvolvimento da
criança” e se classificam da seguinte maneira:
a) Jogos de exercício sensório-motor: é o
primeiro a aparecer na vida das crianças, relaciona-se com atividade de prazer funcional
e não de representação, coloca em ação comportamentos sem modificar suas estruturas,
exercita-as pelo próprio prazer que encontra em seu funcionamento. Segundo Araújo
(2000, p.62), “não tem por objetivo a aprendizagem em si, mas a formação de esquemas de ação, de condutas, de automatismo”.

O indivíduo tende a um equilíbrio, que está
relacionado a um comportamento adaptativo em relação à natureza, que por sua vez
sugere um sujeito de características biológicas inegáveis, as quais são fontes de
construções da inteligência. O desenvolvimento e caracterizado por um processo de
sucessivas equilibrações. O desenvolvimento psíquico começa quando nascemos e segue até a maturidade, sendo comparável
ao crescimento orgânico: com este, orienb) Jogos simbólicos: entre a idade de dois
ta-se, essencialmente, para o equilíbrio. e seis anos, representam a diferenciação entre significantes e significados. São ficção ou
Mediante aos relatos, nota - se que é de imitação quando se transforma objetos ou
suma importância os educadores estarem no desempenho de papéis. Assinala a reaatentos a cada fase de aprendizado, para lidade. De acordo com Araújo (2000, p.63),
auxiliar no desenvolvimento completo do suas características do jogo simbólico são
educando, podendo prepará - lo para a al- “liberdade total de regras; desenvolvimento
fabetização, conhecimentos matemáticos, da imaginação e da fantasia; ausência de obsocialização, participação, trabalho coletivo jetivo; ausência de uma lógica”. Cada tipo de
entre outros benefícios, que por meio da es- jogo tem uma importância na aprendizagem
trutura pedagógica, a escola pode oferecer em função dos seus objetivos e finalidades.
aos seus alunos, além de melhorar a qualidade de ensino e a motivação do mesmo.
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c) Jogos de construção: para Kishimoto
(2005, p.40) “os jogos de construção são considerados importantes, porque enriquecem a
experiência sensorial, estimula a criatividade
e o desenvolvimento das habilidades da criança”. Exploram e manipulam objetos, observando suas características e funcionalidade.
d) Jogos de regras: surgem entre a idade
de quatro a sete anos e vai até os 12. De
acordo com Araújo (2000, p.64), “[...] ao jogar de regras, as crianças assimilam a necessidade de cumprimento das leis da sociedade e das leis da vida” e as regras podem ser:
a) Regras transmitidas: presentes nos jogos
que se tornam institucionalizados, diferentes
realidades sociais se impõem por pressão de
sucessivas gerações (jogo de bolinha de gude);
b) Regras espontâneas: são jogos de regras de natureza contratual e momentânea.
Os jogos de regras, de acordo com Araújo
(2000, p.67) originam da socialização “dos jogos de exercício simples ou dos jogos simbólicos e de uma socialização que comporta tanto
relações entre indivíduos mais novos e indivíduos mais velhos como relações entre indivíduos de uma mesma geração”. Constituem
combinações sensório-motoras ou intelectuais, proporciona a competição entre os indivíduos, fazendo com que a regra seja necessária.

TIPOS DE JOGOS E BRINCADEIRAS
Os tipos de jogos e brincadeiras devem se enquadrar dentro das diretrizes,
visto que, o foco é para auxiliar no convívio em sociedade, trabalho em equipe,
movimento, alfabetização entre outros.
As diversas brincadeiras que as crianças
têm acesso dentro de casa, na rua, na comunidade, podemos salientar que nas escolas
pode oferecer brinquedos de encaixe, lançamentos de dado e bola, dançar, jogos de
regras, músicas, imitação, correr, escorregar
bambolê, brincadeiras de rodas, circuitos,
jogos de mão, imitação, jogos improvisados,
brinquedos confeccionados pelas crianças,
faz - de - conta, parlenda, adivinha, estátuas, jogos da memória, jogos de perguntas e
respostas, trava - língua, jogos de escritas,
dama, dominó, jogos que envolvem a luz e
sombra, esconde - esconde, pega - pega, jogos numéricos de carta, jogos espaciais de
observação de figuras, massa de modelar,
argila, entre muitos outros, o intuito de explorar o movimento, a força, resistência, limites de seus corpos, equilíbrios, coordenação,
etc. E desenvolvem competências: motora;
linguística; espacial; emocional; lógico – matemática; desenvolvimento da capacidade
de expressão oral e aquisição de autonomia.
O espaço diferenciado, materiais diversificados, prática de esportes, deverá respeitar
a faixa etária de cada um e o professor tem
que ser o mediador dessas atividades com a
proposta de melhorar a qualidade de ensino.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para concluir esse trabalho, observamos a importância das práticas pedagógicas por meio de
brincadeiras e jogos na educação infantil nos quais os benefícios que a mesma proporciona durante o aprendizado. Além de discutir o desenvolvimento amplo das atividades lúdicas, principalmente quando pensamos na alfabetização, letramento e matemática, visando o bem - estar,
o cognitivo, afetivo, regras, linguagens, conviver em sociedade, trabalho em equipe entre as
mais diversas atividades que o educador pode realizar com as crianças de maneira colaborativa.
Pais, escola e comunidade têm grande importância para ajudar no processo ensino - aprendizagem, principalmente quando o lúdico está presente no dia - a dia dos mesmos, já que, desperta na criança vontade de aprender, ser desafiado, desafiar (de forma sadia), motivação entre outros benefícios.
Concluímos também, que por mais que a educação mudou ao longo dos tempos, o brincar permaneceu em todas os momentos e estende até a fase adulta, além disso, o brincar, o movimento, a dança é algo natural da criança e quando há uma intervenção pedagógica, o aprendizado começa a fazer sentido, despertando a curiosidade da criança.
O lúdico durante os anos iniciais é fundamental, visto que, desperta o interesse da criança, além do desenvolvimento como cidadão e se reconhecer como indivíduo, diferente dos outros, respeitando e aceitando o convívio social.
O brincar já é algo natural para a criança e dentro da instituição escolar deve
acontecer em determinados momentos e vai evoluindo conforme eles vão se desenvolvimento, então passa a ter acesso a jogos, regras, desafios o que contribuirá na alfabetização e a escola tornará um espaço agradável e prazeroso.
Portanto, em geral, o brincar desenvolve mecanismo de memorização, criatividade, percepção, concentração e muitas outras habilidades. Visto que, o lúdico é essencial para
ampliar o conhecimento e despertar a curiosidade, com o uso da brincadeira, brinquedos e jogos. Para que esse trabalho seja efetivo é fundamental que os educadores estejam preparados para lidar com essa realidade e acompanhar seus alunos durante as
brincadeiras e posteriormente analisar as situações reais dentro da sala, verificar se há problemas para serem resolvidos e formular hipóteses para melhoria da interação das crianças.
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DISTÚRBIOS DE APRENDIZAGEM
RESUMO: Este artigo tem como objetivo apresentar as dificuldades de aprendizagem, sob

a ótica do educador ou interessado, assim como os transtornos e distúrbios embutido no
processo de ensino-aprendizagem, discutindo a partir de reflexões e relacionando com a
prática pedagógica. Segundo os resultados obtidos por meio de experimentos e estudos,
entende-se a necessidade de compreender a dificuldade de aprendizagem, bem como os
transtornos e distúrbios que acometem as crianças, para melhor inserir um trabalho ao qual
promova a aprendizagem a essas crianças. Através da realização dessa pesquisa, podemos
observar que de acordo com as respostas obtidas pelos estudos e da aprendizagem, o tema
ainda é compreendido de maneira distinta, muitas vezes atribuído a fatores orgânicos.

Palavras-chave: Aprendizagem; Transtorno; Distúrbio; Fatores Orgânicos.
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INTRODUÇÃO
Se a escolaridade é uma etapa importante no desenvolvimento das crianças, a aparição de um
distúrbio de aprendizagem tem um grau de importância muito maior. Esse tema abrange os aspectos gerais dos problemas mais corriqueiros, suas origens e seus eventuais impactos sobre o
comportamento e desenvolvimento da criança, como reconhecê-los, evitá-los e quando intervir.
Distúrbios de aprendizagem são problemas que afetam a capacidade da criança de receber, processar, analisar e armazenar informações. Podem dificultar a aquisição, pela criança, de habilidades de leitura, escrita, soletração e resolução de problemas matemáticos.
A discalculia, ou incapacidade em matemática, consiste em uma dificuldade persistente para aprender ou entender conceitos numéricos, princípios de contagem e aritmética. Essas dificuldades são frequentemente chamadas de incapacidade matemática. Entre 3% e 8% das crianças em idade escolar apresentam dificuldades persistentes
para a aprendizagem desses conceitos matemáticos, que as acompanham de uma série para outra no ensino fundamental. Cerca da metade das crianças que apresentam
discalculia também apresenta atrasos para aprender a ler ou tem uma incapacidade
em leitura, e muitas têm o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH).
A dislexia, ou incapacidade em leitura, consiste em uma dificuldade inesperada de ler, sendo que
“inesperada” significa que todos os fatores necessários para a leitura parecem estar presentes
(inteligência, motivação e uma instrução em leitura pelo menos adequada) e, no entanto, a criança ainda não consegue ler. As dificuldades em leitura não são apenas muito prevalentes (as estimativas variam entre 25% e 40%), mas também persistentes. Cerca de 75% das crianças que têm
problemas com leitura no terceiro ano continuam a apresentá-los no decorrer de sua vida escolar.
O insucesso em leitura apresenta correlação alta com fracasso escolar e problemas comportamentais, sociais e emocionais subsequentes, sendo a leitura considerada como um
fator de proteção que se contrapõe a desvantagens sociais e/ou econômicas. A competência em matemática relaciona-se com diferenças em termos de emprego, renda e
produtividade no trabalho. Os distúrbios de aprendizagem são, portanto, um problema
sério de saúde pública, que resulta em dificuldades duradouras de aprendizagem de habilidades na escola e no trabalho e na criação de encargos financeiros para a sociedade.
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DISCALCULIA
Muitos estudos indicam que a discalculia
não se relaciona com inteligência, motivação
ou outros fatores que poderiam influenciar a
aprendizagem. A maioria das crianças afetadas
têm déficits específicos em uma ou mais áreas, mas muitas vezes apresenta desempenho
igual ou superior ao esperado para sua série
escolar em outras áreas (BELLEBONI, 2004).

Muitas crianças com discalculia têm dificuldade para lembrar fatos aritméticos básicos,
como a resposta a 5+3. Muitas dessas crianças utilizam estratégias imaturas de resolução
de problemas, como depender da contagem
nos dedos durante mais tempo do que outras
crianças, e cometem mais erros ao contar. A
ansiedade em relação à matemática pode resultar em erros. É muito provável que a discalculia acabe por gerar frustração, aversão e
ansiedade potencialmente excessiva, o que,
somando-se ao déficit cognitivo subjacente,
quase certamente tornará mais difícil a aprendizagem de matemática (BELLEBONI, 2004).

Os primeiros sinais de discalculia incluem
uma compreensão deficiente de magnitudes
numéricas, uma rigidez na compreensão da
contagem, e a utilização de estratégias imaturas na resolução de problemas. No primeiro
ano, as crianças com discalculia muitas vezes
DISLEXIA
não sabem nomear os números (por exemplo, 9=nove) e têm dificuldade para identifiA descoberta-chave relativa à dislexia é que a
car qual é um número maior ou um menor,
quando comparados (BELLEBONI, 2004). leitura não é natural, é adquirida e precisa ser ensinada. Para ler, a criança precisa aprender como
Quase todas as crianças – inclusive aque- associar linhas e círculos abstratos (isto é, as letras)
las que têm discalculia – são capazes de escritas em uma página com o som da língua falaaprender a sequência básica de contagem da. Evidências recentes sugerem tanto influências
(“um, dois, três, quatro...”). No entanto, al- genéticas quanto ambientais no desenvolvimengumas crianças têm dificuldades com as re- to da dislexia. Filhos de um pai ou mãe disléxicos
gras que subjazem à capacidade de contar têm probabilidade 80 vezes maior de ser disléxicorretamente. Essas regras incluem corres- cos. Meninos e meninas oriundos de ambientes
pondência unívoca (uma e apenas uma pa- carentes estão particularmente em risco quanto
lavra-rótulo para cada objeto, por exemplo, ao desenvolvimento de problemas de leitura, por“um”, “dois”), ordem estável (a ordem das que tendem a ter menos exposição à linguagem,
palavras-rótulo é a mesma em conjuntos di- e frequentemente não dispõem das habilidades
ferentes de objetos contados) e número car- de vocabulário ou dos conhecimentos necessádinal (o valor da palavra-rótulo que represen- rios para o desenvolvimento de boas habilidata a quantidade de itens em um conjunto). des de compreensão da leitura (CIASCA, 2003).
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Para o autor (2003), embora haja muitos fatores
de desenvolvimento que conduzem à dislexia, é
possível identificar precocemente as crianças que
precisam de treinamento preventivo utilizando
duas fontes de informação: o ambiente familiar
no que se refere à leitura, e o desenvolvimento
de habilidades que podem predizer a aquisição
de leitura (por exemplo, conhecimento das letras).

Há duas abordagens de intervenção para
promover as habilidades de combinação de
números: a instrução conceitual, em que o professor estrutura experiências para favorecer
conhecimentos interconectados sobre quantidades e orienta os alunos na direção de compreensões corretas; e o exercício e a prática,
pelos quais o pareamento de tipos de problemas com respostas corretas servem para criar
Na falta de tratamento, os distúrbios de apren- representações na memória de longo prazo.
dizagem comprometem a aquisição de conhecimentos, expõem a criança a experiências repetidas
de insucesso e podem reduzir a motivação para a
As pesquisas mais recentes relatam que a
aprendizagem em geral. Tanto para a dislexia quan- combinação dessas duas abordagens resulto para a discalculia, a ajuda precoce pode evitar ta em desenlaces melhores. Para melhorar
muitos problemas associados que afetam a auto- as habilidades com relação a problemas lin-estima e o bem estar emocional (CIASCA, 2003). guísticos, existem mais duas abordagens:
a instrução metacognitiva, na qual os proDISCALCULIA - O QUE PODE SER
fessores ajudam os alunos a aplicar estraFEITO?
tégias de organização e planejamento, e a
instrução baseada em esquemas, na qual os
Nos anos iniciais do ensino fundamental, alunos inicialmente dominam regras para
os problemas de combinação de números e a solução de tipos de problemas, e depois
os problemas formulados com palavras são desenvolvem esquemas para agrupar proconceitos-chave para o estabelecimento de blemas em tipos que pedem estratégias de
uma base sólida. Combinações de núme- resolução semelhantes (FONSECA, 1995).
ros são os problemas de adição e subtração
com um dígito (por exemplo, 3+2=5). À medida que o aprendiz se torna proficiente em
Ainda há muito por fazer em termos de pesestratégias de contagem, esses pares e as- quisa básica, avaliação e remediação de incasociações deslocam-se para a memória de pacidades matemáticas. É preciso desenvolver
longo prazo. Os problemas formulados com um teste diagnóstico padronizado para obter
palavras são questões apresentadas linguis- informações mais precisas sobre aspectos, tais
ticamente que requerem a declaração de in- como o conhecimento de procedimentos de
formações e a adição ou subtração de nume- contagem e de resolução de problemas materais com um ou dois dígitos (CIASCA, 2003). máticos em crianças nos anos iniciais do ensino fundamental que apresentam discalculia.
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Também são necessárias medidas para a
identificação de crianças da educação infantil
em risco. São igualmente necessárias pesquisas sobre habilidades básicas de contagem e
aritmética em crianças da educação infantil e
suas relações com risco posterior de discalculia, sobre a genética da discalculia e os sistemas
neurológicos que podem estar envolvidos, e
a ocorrência concomitante de problemas de
leitura e de matemática (FONSECA, 1995).

viduais. O reconhecimento de que esses dois
componentes são centrais para o desenvolvimento de uma base para a leitura significa
que essas habilidades e percepções podem ser
ensinadas a crianças pequenas, mesmo antes
que se espere que elas leiam (CIASCA, 2003).

Os estudos sobre o cérebro com técnicas que utilizam imagem revelaram diferenças nos padrões de ativação cerebral entre
bons leitores e leitores deficientes. No entanto, quando estes últimos foram ensinados
por meio de métodos baseados em evidências, seus sistemas neurais organizaram-se,
passando a apresentar padrões de ativação
cerebral semelhantes àqueles observados
em crianças que eram boas leitoras. Isto demonstra que o ensino realmente faz diferença

Jogos simples de rima ajudam crianças já
aos três anos de idade a começar a perceber
que as palavras faladas podem ser separadas.
Por exemplo, para saber que “gato”, “pato” e
“rato” rimam, a criança precisa ser capaz de
focalizar apenas uma parte das palavras (a
rima “ato”). Aos poucos, as crianças aprendem a dividir as palavras, a reuni-las novamente e a deslocar suas partes. Atividades
simples como bater palmas em sincronia com
o número de sons (sílabas) de uma palavra
falada ajuda as crianças a dividir as palavras.
O treinamento e o fortalecimento dos processos nucleares da leitura são a maneira
mais provável de favorecer as habilidades
de leitura. Qualquer atividade que contribua
para o desenvolvimento de habilidades de
linguagem deve ser bem-vinda, mas, a partir
dos cinco anos, deve haver uma prática mais
sistemática, de pelo menos cinco a vinte minutos por dia, no contexto de brincadeiras.
O procedimento preventivo mais adequado
é utilizar um princípio consistente que favoreça as conexões mais dominantes e frequentes entre letras e sons (CIASCA, 2003).

Em 2000, a National Reading Panel (Comissão Nacional de Leitura) indicada pelo Congresso norte americano relatou que, para que
as crianças aprendessem a ler, era preciso ensinar a elas cinco elementos da leitura: percepção fonêmica, consciência fonológica, fluência,
vocabulário e compreensão da leitura. Percepção fonêmica é a capacidade de perceber
e identificar os sons individuais das palavras
faladas (por exemplo, “mar” tem três fonemas:
“mm” – “aa” – “rr”). A consciência fonológica
é a capacidade de associar letras a sons indi-

Crianças de risco precisam ser identificadas
e ajudadas o mais cedo possível. O desenvolvimento da linguagem deve ser focalizado a
partir dos dois anos de idade – especialmente
para filhos de famílias com antecedentes de
dislexia. Se não for observado nenhum atraso, o próximo estágio de identificação de risco
potencial é aos quatro anos de idade, quando
a aquisição espontânea de conhecimentos sobre letras oferece bons indícios sobre a possível necessidade de práticas preventivas. Em
última instância, o desenvolvimento da alfa-

Finalmente, precisam ser abordadas a ansiedade e a aversão à matemática que tendem a resultar de déficits cognitivos. Se não
se der atenção à frustração e à ansiedade,
existe o risco de problemas exacerbados
e no longo prazo em relação à matemática.

DISLEXIA & DISCALCULIA
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betização em crianças pequenas envolve um
processo dinâmico de pensamento e de linguagem, incorporando resolução de problemas,
discussão, reflexão e tomada de decisões. Intervenções efetivas com crianças que correm
risco de desenvolver distúrbios de aprendizagem devem, portanto, focalizar uma aprendizagem multidimensional (CIASCA, 2003).
Resolver as questões relativas às melhores
abordagens para o ensino de alfabetização e
de matemática para crianças de risco é mais do
que uma questão acadêmica, e tem amplitude
em âmbito nacional e internacional. Propiciar
às crianças o desenvolvimento dessas habilidades básicas promove seu bem-estar acadêmico, emocional e social, com implicações que
estendem por toda a vida (CIASCA, 2003).
Ao longo dos anos, a educação preocupa-se
em contribuir para a formação de um indivíduo participativo, responsável e que pensa
socialmente e, para se alcançar tal objetivo,
se faz necessário que algumas dificuldades
encontradas por diferentes alunos em sala de
aula sejam trabalhadas, de maneira diferenciada devido o atual contexto educacional.
Apesar da grande importância que o saber institucional exerce na vida das crianças, elas não sabem, ou por vezes não
conseguem fazer isso em grupo, demonstrando com isso sua grande dificuldade de aprender e de viver em sociedade.
Através da aprendizagem, processo que faz
parte do mundo da criança, ela desenvolve
melhor sua socialização, apreendem conceitos da vida adulta, adquirem maior percepção
do mundo e desenvolvem o prazer pelo trabalho em grupo. Organizar o ato de aprender
e coordenar o saber significa uma nova sistematização da prática pedagógica desempenhada pelo professor, prática essa que substitui a aprendizagem tradicional pelo uso do
lúdico, através dos jogos e brincadeiras como

instrumento principal no desenvolvimento da
criança, inclusive da criança que apresenta
dificuldade no processo de ensino-aprendizagem, seja tal dificuldade devido os distúrbios,
os transtornos ou até mesmo os métodos
utilizados em sala de aula (CIASCA, 2003).
Nos últimos anos, o conceito e os temas
que discorrem sobre os distúrbios de aprendizagem, tem despertado grandes discussões, que levantaram diferentes opiniões
a respeito de qual profissional deve intervir
e atender os educandos que apresentam
tais dificuldades seja como ato de prevenção ou como atendimento terapêutico.

Para que o atendimento, preventivo ou terapêutico, seja realizado se faz necessário
considerar as diferentes causas dos distúrbios de aprendizagens, estudar os diversos
problemas educacionais que podem dificultar o processo de ensino e aprendizagem,
observar o ambiente que a criança vive e
o método utilizado pelas escolas antes de
escolher o tratamento (CIASCA, 2003).
As crianças que apresentam distúrbios de
aprendizagem não são incapazes de aprender, elas podem apenas não ter se adaptado ao ritmo da sala ou não ter conseguido
aprender determinado conteúdo com o método escolhido pelo professor, como também a falta de estímulos em sala de aula e
em casa. Muitas crianças podem não apresentar nenhum problema social ou escolar e
mesmo assim não conseguir se desenvolver
pedagogicamente. É o caso das crianças com
distúrbio de aprendizagem, que apresentam
dificuldades na fala, na audição e outros vários fatores que podem prejudicar significativamente a alfabetização da criança, mas mesmo assim necessitam de atenção e métodos
de ensino apropriados (FONSECA, 1995).
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Uma criança é considerada com distúrbio
de aprendizagem quando não se adéqua a
situação educacional referente a sua idade,
mesmo quando lhe são apresentados métodos adequados de aprendizagem; apresenta
dificuldade na sua expressão oral e escrita, nas habilidades de leitura, na realização
do cálculo e raciocínio lógico matemático.
Para que a criança seja incluída no grupo de portadoras de distúrbio, ela deverá
apresentar problemas de aprendizagem em
uma ou mais áreas; apresentar uma lacuna significativa entre seu potencial e seu
desempenho real, a criança terá desempenho inconstante no mesmo tipo de tarefa.

Embora os autores reconheçam todos os
indicadores precoces de dificuldades de leitura – entre os quais as habilidades fonológicas
e de linguagem receptiva e expressiva – parecem ter se concentrado no conhecimento
das letras como o único preceptor, com base
no argumento de que é um indicador confiável e de fácil utilização. A nomeação rápida
também é mencionada, mas não está claro no
texto se isso se refere à nomeação rápida de
códigos (letras ou números) ou de objetos.
Códigos são preceptores melhores e predizem
também a compreensão posterior da leitura,
mais do que a aquisição em si mesma. Eu argumentaria que o conhecimento do alfabeto
é influenciado pela dinâmica “natureza” versus “criação” e, se supusermos que as influências familiares são fundamentais, deveríamos
concentrar-nos nas habilidades associadas à
incidência familiar, isto é, fonologia e vocabulário (COLOMER, T. & TEBEROSKY, 2003).

O problema de aprendizagem, nesse caso,
não será derivado das deficiências visuais ou
auditivas, ou de problemas ambientais ou culturais, nem mesmo a problemas afetivos. Os
termos dificuldades e distúrbios de aprendizagem têm levantado várias discussões enJogos eletrônicos que promovem as relações
tre os profissionais da educação e da saúde letras-sons são uma forma de prática ideal, e
certamente são motivadores e têm boa reA definição de distúrbio, transtorno, dificul- lação custo-benefício, mas crianças que têm
dade ou problema de aprendizagem é uma das dificuldades de leitura herdadas e potencialmais imprecisas para aqueles que significam o mente graves precisam de intervenções muidiagnóstico, a prevenção e a reabilitação do to mais explícitas do que aquelas propostas
processo de aprendizagem, pois envolve vá- neste artigo. A maioria das crianças precisará
rios pareceres. Alguns pesquisadores e alguns de instrução em percepção fonológica (perprofissionais acreditam que se pode dialogar cepção da estrutura de sons das palavras, por
entre várias concepções sobre dificuldades exemplo, rimas), antes de receber instruções
de aprendizagem, podendo assim ter um em fonemas (relação entre sons e letras). Este
campo mais amplo de atuação e resolução ponto é abordado na seção sobre implicações:
de problemas, facilitando a eficácia de alguns “Crianças – especialmente aquelas cujos antratamentos através da complementação de tecedentes familiares indicam a possibilidavárias teorias que relacionam-se mutua- de de risco de insucesso em leitura – devem
mente (COLOMER, T. & TEBEROSKY, 2003). receber atenção quanto ao desenvolvimento
da linguagem desde os dois anos de idade.”
Será que esta área deveria ser expandida e
incluir medidas relevantes de triagem quanto ao desenvolvimento de linguagem aos dois
anos de idade, assinala que crianças que são
mais lentas no domínio de conhecimentos e
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conceitos básicos para a alfabetização necessitam mais em todos os aspectos, mais instrução explícita, mais oportunidades de prática
e mais assistência em geral: são necessárias
abordagens e formas de instrução diferenciadas (COLOMER, T. & TEBEROSKY, 2003).
Tal como ocorre com a alfabetização, a
competência reduzida em matemática está
relacionada a dificuldades na escola e no trabalho ao longo da vida. Fuchs apresenta os
componentes de combinações numéricas
e de problemas formulados com palavras
e de que forma essas habilidades podem
contribuir com a incapacidade matemática. Inclui instrução conceitual e exercício/
prática, um conceito importante que frequentemente é negligenciado no ensino de
habilidades matemáticas básicas e também
a necessidade de intervenção precoce versus instrução remediativa em séries posteriores (COLOMER, T. & TEBEROSKY, 2003).

Novamente, a intervenção precoce minimiza os atributos associados ao insucesso,
como baixa autoestima e problemas comportamentais relacionados a ele. A última pesquisa relatada é muito instigante no sentido de
que uma combinação de abordagens produz
resultados melhores, utilizando-se computadores para promover exercício e prática, em
combinação com instrução conceitual explícita. É excessivamente frequente a utilização de
computadores de forma irresponsável, sem a
sustentação oferecida pelo ensino explícito.

As estratégias metacognitivas relatadas
também são admiráveis e, mais uma vez,
esta é uma área que deve ser combinada
com exercício e prática no ensino de matemática. A prática de planejamento e reflexão,
juntamente com participação ativa no processo de aprendizagem e o ensino explícito
de conhecimentos conceituais, beneficiam
os alunos de três formas, na compreensão e
aprendizagem de conceitos, na compreensão
dos passos envolvidos na elaboração de uma
solução e em sua capacidade de utilizar e generalizar seu conhecimento para situações
novas (COLOMER, T. & TEBEROSKY, 2003).
As estratégias baseadas em esquemas
também são promissoras e apóiam-se na
utilização de estratégias meta cognitivas.
Não vejo essas duas estratégias como mutuamente exclusivas. Também foi levada
em conta a manutenção no longo prazo,
que é uma área frequentemente desconsiderada no campo de intervenções para
alunos com dificuldades de aprendizagem.
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IMPLICAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO E POLÍTICAS
A resolução de questões relativas a abordagens otimizadas ao ensino de alfabetização e matemática para crianças em risco é mais do que um problema acadêmico; tem implicações no âmbito nacional e internacional, no que se refere à preparação de professores, sala de aula e família, além de promover o bem-estar acadêmico, emocional e social da criança (BELLEBONI, 2000).

O insucesso inicial em leitura tem alta correlação com o fracasso escolar e com dificuldades comportamentais e sócio emocionais posteriores; a leitura é considerada como um fator que diferencia
e contribui para contrabalançar desvantagens sociais e/ou econômicas. Em princípio, as evidências
teóricas, experimentais e clínicas indicam a necessidade de ajudar leitores pouco eficientes a adquirir conhecimento explícito sobre a estrutura fonológica da palavra,13 e isto deveria ser parte de
qualquer programa de intervenção com leitores que enfrentam dificuldades (BELLEBONI, 2000).

Quanto à aprendizagem mediada pelo computador, deve-se notar que o desenvolvimento da alfabetização em crianças pequenas envolve mais do que aprender rotinas memorizadas; é um processo dinâmico de pensamento e de linguagem, que inclui resolução de problemas,
discussão, reflexão e tomada de decisões. A prática é vista frequentemente como um fim em
si mesma, uma forma de garantir que os aprendizes memorizem um procedimento ou um fato.

Quando isso ocorre, pode prejudicar ou desconsiderar uma aprendizagem construtiva e significativa de alfabetização. A prática do aluno precisa assumir uma forma que faça sentido para a tarefa de alfabetização e que crie maneiras básicas de pensar das quais os alunos se
apropriem, de modo que a criança ative esse pensamento para desenvolver novas ideias,
e a conduza para problemas reais de leitura, externos à sala de aula (BELLEBONI, 2000).
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PSICOMOTRICIDADE
RESUMO: Esta pesquisa tem como objetivo constatar a importância da psicomotricidade, e

de seu desenvolvimento desde a educação infantil. O objetivo geral foi analisar a aprendizagem
da mesma ainda nos anos iniciais. A metodologia desenvolveu-se por meio de bases on-line
e em repositórios de universidades brasileiras e tem a noção de quando bem trabalhada com
exercícios motores desenvolve uma melhora significativa em todo o processo de aprendizagem.
Sabe-se que a psicomotricidade se caracteriza basicamente pela formação educacional
com base no movimento para abranger aquisições intelectuais ainda mais elaboradas. O
desenvolvimento humano é um processo de evolução e modificação dos aspectos físicos e
psicológicos e está presente em cada etapa da vida. Quanto maior o estímulo melhor será a
sua resposta motora e mental.

Palavras-chave: Educação; Psicomotricidade; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO
Apsicomotricidade é umavertente da neurociência que transforma o pensamento em ato motor.
A educação psicomotora e/ou por meio da psicomotricidade é o “marco zero” para o processo de
aprendizagem infantil. Casos em que se identifica uma maior dificuldade de desenvolvimento escolar nota-se uma falha neste processo do desenvolvimento motor. Essa má construção poderá
acarretar em problemas na escrita, leitura grafia, distinção de letras e sons, análise gramatical etc.

São nos anos iniciais que o educador e a instituição tem um papel de suma importância na vida
do educando, afinal neste período eles influem diretamente no desenvolvimento do aluno, neste
período também o acesso aos mais diversos materiais ocorre o que influi diretamente em todo o
desenvolvimento social afetivo e cognitivo, considerando isso podemos claramente perceber a
importância da mesma em todo o processo formadorda criança, ainda mais em sua primeira infância.

É por meio da brincadeira que a criança envolve-se no
dade do partilhar. É apenas brincando e jogando que a
volver capacidades indispensáveis a sua futura atuação
latamente criadas, o brincar gera a noção do pertencer

jogo e sente a necessioportunidade de desenprofissional são corredo possuir do integrar.

Sendo portanto o objetivo geral do estudo analisar a importância da psicomotricidade na aprendizagem nos anos iniciais. Especificamente, a buscou investigar a origem e as características principais da formação psicomotora; Durante os anos iniciais, que o ser humano cria conceitos e os desenvolve através da busca por novas
experiências. Dessa forma, a proposta lúdica, característica central da educação psicomotora, busca o desenvolvimento motor, afetivo e psicológico por meio de jogos e atividades lúdicas, no qual a criança descobre as potencialidades de seu próprio corpo e mente.
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A IMPORTÂNCIA DA
PSICOMOTRICIDADE NA
EDUCAÇÃO
Em meados da década de 20 começaram a
surgir os estudos que abordavam o desenvolvimento humano, mediante destas investigações manifestaram-se a partir do momento em
que a criança e o bebê passaram a ser também
fonte de estudos. Foi nesta época que começou a valorização do movimento humano e de
todas as ações relacionadas a ele, de forma a
colaborar para o pleno desenvolvimento infantil globalizado. Tani defende que esta mudança de pensamento auxiliou no processo de
criação de um conceito sobre o desenvolvimento motor (Tani, 1988), sendo este um ato
natural e progressivo que ocorria sem a necessidade de uma preocupação específica, ou
uma atividade específica para incitá-lo, mas
que poderia ser ainda mais bem aproveitado
quando ofertado em um ambiente apropriado.

A criança naturalmente sente a necessidade de explorar seu meio, adquirindo habilidades motoras, mentais e sociais
básicas, quanto maior o estímulo por ela
recebido maior será sua resposta motora e ainda maior seu estímulo mental.

A infância atualmente conhecida é marcada por drásticas mudanças. Comparando-se
a décadas passadas os espaços e a liberdade
para as brincadeiras diminuíram de forma significativa, estas mudanças aparentes se dão
mediante ao crescente avanço social, em que
uma maior necessidade de intervenção relacionada a segurança e bem estar da criança
é observada, consequentemente os espaços
passam a ser mais limitados, assim como seus
movimentos e brincadeiras. A escola portanto
age como o receptáculo a maior agente atuante na vida do educando nestes casos, afinal
a mesma visa atender não apenas em caráter
formativo mais também de amparo social, criação de autonomia e desenvolvimento da criticidade que são tão inerentes ao ser humano.

O desenvolvimento humano é um processo de evolução e modificação, abrangendo os
aspectos físico e psicológico. E segue presente em cada etapa de vida, alterando-se apenas mediante ao surgimento de características específicas, podendo ocorrer a aceleração
ou o retardamento destes processos dependendo da análise de cada caso, de forma inDe acordo com Oliveira (1997, p.26), “o sadividual, o meio em que vive, suas características pessoais seu nível de estímulo etc. ber ler e escrever se tornou uma capacidade
indispensável para que o indivíduo se adapte
e se integre ao meio social.” Sendo sua leitura
e a escrita manifestações de linguagem importantes para essa integração com ambiente.
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Ainda Segundo Oliveira (1997) é utilizado
Para Lacan (2007, p.15) “a identificação
por muitos professores a repetição cons- da criança no espelho constitui uma alietante de exercícios, “Mediante a tentati- nação inicial pelo fato de ela se identificar
va de desenvolver a motricidade de seus com uma imagem e não consigo mesma.”
alunos, muitos educadores ainda os manda preencher folhas e mais folhas de riscos
à direita, à esquerda, verticais, horizontais,
bolinhas, ondas” (OLIVEIRA, 1997, p.65).
Acreditando que assim a criança assimila
estes termos e passam para outros itens que
serão treinados como se fosse uma sequência
sem qualquer aspecto emocional existente
Conforme Oliveira (1997):
da mesma maneira, pois estes exercícios são
O corpo é uma forma de expressão da in- desprovidos de significado para as crianças e
dividualidade. A criança percebe-se e per- não são nem precedidos de um trabalho mais
cebe as coisas que a cercam em virtude de amplo de conscientização de movimentos, de
seu próprio corpo. Conhecendo-o, portan- posturas, visando a um desenvolvimento mento, terá maior habilidade para se diferen- tal maior. Este método “engessado de ensino”
ciar, para sentir as suas singularidades e a muito vem perdendo espaço para este prodiferenças. Ela passa a distingui-lo em re- cesso de integralidade educacional, é neceslação aos objetos que a circundam, obser- sário compreender o educando sua realidade
va-os, maneja-os (OLIVEIRA, 1997, p.13). social todas as nuances por detrás do seu saber
para somente a partir disso elaborar a melhor
abordagem para seu processo educacional.
A psicomotricidade está presente nas mais
Ainda Oliveira (1997) diz que:
diversas atividades motoras da criança, conO desenvolvimento do esquema corporal tribuindo assim para o conhecimento e o dose organiza pela experimentação do corpo mínio de seu próprio corpo, noção de espaço
da criança. A criança nasce com toda uma e de integralidade para com o meio. É um mécarga de sensações e percepções proprio- todo indispensável para o desenvolvimento
ceptivas, mas por falta de mielinização, ou global e uniforme do educando, constituinassimilação direta das fibras nervosas, não do sua base fundamental de aprendizagem.
consegue organizá-la que a imagem especular trata-se da descoberta pela criança de sua
imagem no espelho, o que se dá por volta de
seis meses de idade. (OLIVEIRA, 1997, p.64).
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Conceituando:
A psicomotricidade engloba toda e qualquer ação realizada pelo indivíduo é a aplicação entre o pensamento e a execução, buscando um desenvolvimento global, a mesma
abrange ainda aspectos neurais atendendo
aos aspectos afetivos, motores e cognitivos, fazendo com que o indivíduo a percebe-se do seu corpo por meio do movimento.

O desenvolvimento da psicomotricidade faz-se mediante a evolução da criança, na sua
interação para com o meio, numa tomada que
aos poucos vai ampliando sua capacidade de se
adaptar às necessidades comuns, fazendo-se
necessário para isso, que o acesso da mesma
não seja limitado, que o ambiente lhe permita
explorar conhecer receber contato por meio
de tátil, visual, sonoro etc. A experimentação
deve ser vivenciada, não apenas determinada

Um dos métodos mais comumente exemplificados da aplicação prática da psicomotricidade em conformidade ao ambiente escolar
está no ensino dos aspectos de higiene básica sendo este um dos meios de integrar a
criança aos costumes, hábitos e normas que
ajudam a preservar e a melhorar a saúde em
geral. Hábitos corriqueiros como: higiene corporal, bucal higiene para com o espaço zelo
e cuidado para com os próprios materiais.
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A criança deve desenvolver sua autonomia não só para com ambiente mas de maneira ainda mais essencial para atender as
suas próprias necessidades, isso deve influir
diretamente na maneira como a mesma percebe que faz parte do todo, sua consciência social está em processo de construção e
cada pequena nuance a respeito da mesma
deve ser observada e ter seus mais variados aspectos atendidos, garantindo assim
a plena inserção da mesma na sociedade.

O educador e a instituição tem este papel de mediar o processo de aprendizagem
a oferta de oportunidades além de inter-relacionar-se com os responsáveis para
observar os aspectos gerais do cotidiano
de seu educando, visando sempre a melhor maneira de atendê-lo e permitir que
o pleno desenvolvimento seja alcançado.

Sendo a ciência que estuda o movimento, a psicomotricidade para Wallon
(2005) é diretamente relacionada ao afeto e à emoção. O autor defende ainda que:

Para a evolução da criança são indispensáveis diversos fatores, entre eles fatores
metabólicos, morfológicos, psicomotores,
psicossociais e psicoemocionais. O não desenvolvimento de um deles acarreta na dificuldade de aprendizagem, além de social e cognitiva. (WALLON, 2005, p.13.)

Revista Educar FCE - 22 ª EDIÇAO - JULHO / AGOSTO - 2019

Já para Piaget (1987):
As crianças são capazes de reconhecer e de
representar apenas as formas que podem reconstruir efetivamente através de suas próprias ações, a ação cria, nada que não passou pelo processo de experimentação ativo
poderá ser aprendido. (PIAGET, 1987, p.134).

A motricidade desempenha
sencial na inteligência antes
nio da fala, o que contrapõe
te para com o posicionamento
Le Boulch (1988):

papel esdo domídiretamende Wallon.

Determina a evolução psicomotora em três
etapas: corpo vivido, corpo descoberto e corpo representado. A primeira etapa atende aos
primeiros anos de vida, ou seja de 0 a 3 anos,
no qual a criança não possui consciência de
si como parte do ambiente. É apenas por
meio de seu amadurecimento e de sua experimentação, que a criança diferencia-se de
seu meio, se descobrindo. Já a segunda etapa
atendê dos três aos sete anos, caracterizando-se por uma maior coordenação da criança, em que a mesma já possui consciência de
seu corpo, e sendo facilmente observável a
absorção de conceitos de tempo/espaço,
cima/embaixo, dentre outros. Já na terceira
etapa, que atende dos sete aos doze anos, o
desenvolvimento infantil não é mais com enfoque em seu próprio corpo, afinal seus movimentos e coordenação já foram amplamente aperfeiçoados. (LE BOULCH, 1988, p.34).

O processo de aprendizagem é um sistema complexo, contínuo e extremamente
adaptável visando sempre atender cada aspecto do educando, envolvendo assim diversas habilidades, é de suma importância
portanto que a criança adquira previamente
ao processo de alfabetização, conceitos facilitadores de aprendizagem para a leitura e a
escrita. É a educação psicomotora, que exige auxílio intenso do educador, estimulando
o educando; promovendo-lhe condições e
situações de experimentação contínuas dentro de seu meio de convívio, seja por intermédio do espaço das propostas pedagógicas,
ou da simples interação para com o meio.

Segundo Morais:
Quando a lateralidade de uma criança não
está bem estabelecida, a mesma demonstra
problemas de ordem espacial, não percebe a
diferença entre seu lado dominante e o outro,
não aprende a utilizar corretamente os termos
direita e esquerda, apresenta dificuldade em
seguir a direção gráfica da leitura e da escrita, não consegue reconhecer a ordem em um
quadro, entre outros transtornos. Problemas
na organização espacial acarretarão dificuldade em distinguir letras que se diferem por pequenos detalhes, como “b” com “p”, “n” com
“u”, “12” com “21”, tromba constantemente
nos objetos, não organizar bem seus materiais
de uso pessoal nem seu caderno; não respeita margens nem escrever adequadamente
sobre as linhas. Uma criança com estruturação temporal pouco desenvolvida pode não
perceber intervalos de tempo, não percebe
o antes e o depois, não prevê o tempo que
gastará para realizar uma atividade, demorando muito tempo nela e deixando, portanto, de realizar outras. (MORAIS, 2002, p.08).
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No mesmo contexto, Le Boulch (1985,
p.34) determina que: “75% do desenvolvimento psicomotor ocorre na fase pré-escolar,
e o bom funcionamento dessa área facilitará todo o processo de aprendizagem futura.”

PSICOMOTRICIDADE E SUA
APLICAÇÃO
A base do trabalho de psicomotricidade com
as crianças na Educação Infantil se baseia na estimulação perceptiva e desenvolvimento do esquema corporal. A criança passa a organizar aos
poucos o seu ser seu espaço seu mundo a percepção sobre quem ela é, e é a partir do seu próprio
corpo e do entendimento da ação que por ele
pode ser realizado, que ela descobre suas preferências e adquire a noção do seu próprio corpo.
Somente com base disso, que a criança é
capaz de reproduzir situações reais, entender
que além dela outras pessoas habitam e coexistem para com ela, a noção de si nasce antes da consciência do social. Apenas mediante
ao confronto para com o meio seja por intermédio de imitações que se transformam no
mais conhecido como faz-de-conta, do processo de separação do objeto e de seu significado, Do processo de compreensão que é
falar daquilo que está ausente e conseguir representar corporalmente seus pensamentos.
É necessário antes de mais nada que possibilitem essa vivência A atividade motora não deve ser analisada de forma isolada, mas sim visando atender a uma série
de situações que estão relacionadas diretamente com o desenvolvimento do sujeito.

a noção do pertencer”. Mediante a oportunidade propiciada pelo educador a criança tem
a chance de aumentar seu domínio em relação ao ambiente oferecendo e dirigindo as
experimentações necessárias e adequadas.

O professor tem portanto o papel de observar, auxiliar e assistir atentamente, a forma de
a criança se expressar, seja em nível motor,
ou na maneira como relaciona com cada uma
das ações e com os fatores de ordem social,
afetiva, biológica, motora que orientam e limitam as mesmas. Cabe ao educador mostrar
um objeto interessante e permitir que o mesmo seja colocado em movimento, utilizando-se de todas as possibilidades e oportunidades
para o ato de ensinar ajudando a desenvolver assim, a percepção do meio e do seu Eu.

Esta trata-se de uma pesquisa bibliográfica, não fazendo portanto o uso de materiais de campo, pesquisa ação, apenas obras
já conceituadas cientificamente, Gil (1999):
Embora em quase todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho desta natureza,
há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a
partir de fontes bibliográficas. Parte dos estudos exploratórios podem ser definidos como
pesquisas bibliográficas. (GIL, 1999, p.65).
Também se classifica como descritiva
pelo fato de descrever a importância da psicomotricidade no desenvolvimento infantil e a importância de sua aplicação. Para
Gil (1999), na pesquisa descritiva busca-se:

Juntamente com a exploratória, as que habitualmente realizam os pesquisadores sociais
preocupados com a atuação prática. São tamNeste contexto, o professor deve ser o bém as mais solicitadas por organizações como
elemento de ligação e o ponto de apoio da instituições educacionais, empresas comercriança, Piaget (1987, p.29) especifica clara- ciais, partidos políticos etc. (GIL, 1999, p.44).
mente que: “apenas a vivencia direta forma
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A psicomotricidade é a relação entre o pensamento e a ação, envolvendo ainda a emoção. Ela
favorece e permite a criança em uma relação consigo mesma, conquistada por meio da experimentação com o outro e com o mundo que a cerca, possibilitá-la a receber um melhor conhecimento
do seu corpo e de suas possibilidades. Ela pode ser caracterizada por uma educação que utiliza do
movimento para atingir outras aquisições sendo como uma premissa por tudo que está por vir na
vida do educando quem sejam conquistas como as intelectuais, quer sejam sociais ou afetivas.

Percebe-se a importância deste estudo e do trabalho da psicomotricidade no processo de
ensino-aprendizagem, pois a mesma está intimamente ligada aos aspectos afetivos com a motricidade, com o simbólico e o cognitivo. O pensar e o agir a psicomotricidade integra técnicas
que permitem que todo o corpo seja trabalhado em conjunto a mente despertando assim reflexos neurais antes inexistentes, o corpo realiza a ação experimentadora mediante a possibilidade intimamente criada por meio de uma situação proposta, o pensar e o agis unem-se tão
intrinsecamente atrelados que torna-se impossível separá-los, e é na primeira infância que este
contato se dá de melhor maneira. Portanto a psicomotricidade está diretamente relacionada a
educação infantil, pois segunda a mesma a possibilidade de um pleno desenvolvimento se forma.

Com base neste contexto, é possível percebermos a importância das atividades motoras na
educação desde a mais tenra idade assim colo a elaboração de espaços para propiciar a devida oportunidade de aprendizagem, não só o ato de permitir a exploração assim como todo
o ambiente seguem sendo de suma importância. Já que elas contribuem para o desenvolvimento global das crianças. Cada fase exige atividades propicias para determinada faixa etária.
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A MÚSICA COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA
RESUMO: O presente artigo apresenta a música como uma possibilidade de ferramenta

pedagógica capaz de oferecer uma melhoria na qualidade do ensino e aprendizagem na
Educação Pública, principalmente nos seus primeiros anos da Educação Básica, que inclui a
Educação Infantil e o Ensino Fundamental. Apresenta-se aqui também uma breve conceituação
da Lei 11.769, aprovada e sancionada pelo Governo Lula em 2008, que tornou obrigatório
a partir do ano de 2012, em todas as escolas do país, sendo elas públicas ou particulares, o
ensino da música dentro de sua grade curricular. Observou-se que se esta Lei houvesse de
fato sido implementada, a música estaria sendo ensinada e após sete anos, seria possível
comprovar os resultados que se apresentam neste trabalho e o valor da música enquanto
ferramenta pedagógica estaria comprovado.

Palavras-chave: Ferramenta Pedagógica; Implementação de Lei; Formação Docente.
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INTRODUÇÃO
Segundo Rogério Pinto, houve um tempo
em que a música era considerada como prejudicial às crianças, esse mito popular talvez
tenha surgido do fato de que crianças que
tocavam música, ou que tinham algum contato precoce com ela, criaram algum tipo de
transtorno, levando-se em consideração a
vida de Mozart e Beethoven, por exemplo.
No entanto, o tempo e as mudanças da sociedade deixaram essas crenças de lado e as
crianças passaram ainda novas, a serem estimuladas musicalmente, a fim de que os filhos
tivessem um ganho não só no intelecto, como
também no aumento de várias habilidades.
Passou-se a estimular a audição das crianças antes mesmo delas nascerem e Mozart e Beethoven agora, eram tocados
para os bebês na barriga da mãe e tal atividade tornaria a criança mais inteligente.
Já este mito, mais recente, que surgiu nos
anos 90 do século passado teve essa divulgação a partir dos resultados de uma pesquisa que afirmava que ouvir a “Sonata de
dois pianos em Ré Maior” de Mozart criava
um efeito conhecido popularmente como
“Efeito Mozart”, que afirmava que após dez
minutos diários de exposição a esta música se criaria um estado de relaxamento que
destrava a criatividade e aumenta a inteligência, tal efeito realmente ocorre, porém
é temporário, dura apenas alguns minutos.
Esta prática, no entanto, ainda acontece em muitos lares, mesmo não aumentando a inteligência do bebê, é capaz de
aumentar a cultura da família, o que por
si só, já é um ponto bastante favorável.

Esta conversa inicial tem o objetivo de mostrar que aqui se apresentará a música como
ferramenta pedagógica, mas não só ela, música pela música é apenas fruição, e apesar
de se achar que fruição é muito importante, não será o objetivo aqui apresentado.
É lugar comum afirmar-se que a música faz
parte do cotidiano de todos os povos e culturas existentes ou que existiram no mundo,
e que está relacionada a diversos momentos
nos quais as pessoas passam durante o dia e
a vida, sejam esses momentos bons ou ruins,
é possível que tenha alguma música que faça,
assim como nos filmes, o “fundo musical” daquele momento, dessa forma a música cria
laços afetivos entre as pessoas, propicia a comunicação, altera o humor, aumentando-o ou
diminuindo-o e por isso é capaz de influenciar os aspectos de desenvolvimento motor,
físico, cognitivo e linguístico das pessoas.
Segundo Luquet, in FERES (1998) a primeira etapa de ensino das crianças “teria
melhores resultados se nós procurássemos entender o mundo musical das crianças como elas o compreendem desta maneira, faríamos parte deste mundo infantil”.
Faz-se necessário ampliar e divulgar os benefícios que o uso da musicalidade em sala de
aula pode proporcionar ao desenvolvimento
infantil; Feres (1998) considera que a música
é muito pouco oferecida à criança em seu primeiro ano de vida, pois esta pode colaborar
para o desenvolvimento musical da criança.
Quanto ao uso pedagógico, vale citar Ferreira
que afirma, “a principal vantagem que temos
ao utilizar a música para nos auxiliar no ensino de determinada disciplina é a abertura,
poderíamos dizer assim, de um segundo caminho comunicativo que não o verbal – mais
comumente utilizado” (FERREIRA, 2010).
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As três principais definições de música a
classificam como 1 “combinação harmoniosa
e expressiva dos sons”, 2 “a arte de se exprimir por meio de sons, seguindo regras variáveis conforme a época, a civilização, dentre
outros” e 3 “interpretação da obra musical”;
mais do que estas definições, vale dizer que,
na Mitologia grega, a palavra música veio das
Musas, seres mitológicos, filhas de Zeus que,
junto com Mnemósine, deusa da Memória; as
Musas tinham a função de inspirar a criação
artística (eram nove, inspiraram todas as formas de Arte), coube à Euterpe e à Polimnia
inspirar os homens para a criação e desenvolvimento da Música feita pelos homens para
louvar aos deuses e cumprir diversos rituais.
Estes mitos que envolvem a música tem
uma explicação muito simples: “música é
tão boa que só pode ter sido uma inspiração divina” a Bíblia Sagrada também faz várias referências à música, sendo que o maior
livro da Bíblia - Salmos- foi todo escrito em
forma musical para louvar a Deus e é ainda cantado em cultos do Judaísmo, Islamismo (está presente no Corão) e em partes no
Cristianismo, onde geralmente é lido, não
cantado. Vale citar Fernandes que afirma

ferramenta pedagógica que pode ser utilizada
em todas as fases escolares, mas acaba sendo
mais utilizada nos anos iniciais, ou seja, Educação Infantil (CEI’s e Pré-Escola) e de uma
maneira menor, no Ensino Fundamental I.
Na Educação Infantil é comum o uso da
Música como marcador de atividades do cotidiano na escola, como ser cantada antes
de atos como escovação, lavagem das mãos,
ter uma refeição, andar em filas ou juntos,
em datas comemorativas como a Páscoa,
ou o Dia do Índio, assim como em apresentações para o Dia dos Pais, ou das Mães e
em apresentações como das festas juninas.
Há, no entanto por uma parte dos professores críticas a esses modelos de utilização da
música que chega até a ser simplista em alguns momentos, porque às vezes são atividades que ocorrem mecanicamente, mas como
se verá neste trabalho, ela pode ser trabalhada para facilitar o aprendizado e por sua
importância, não só na escola, mas em toda a
vida social e pessoal da criança, pode ser trabalhada de modo a gerar resultados positivos
no letramento tanto de idiomas quanto matemático, além de ser mais explorada no ensino
dos alunos maiores, do Ensino Fundamental II.

HABILIDADES QUE A MÚSICA
[...] A música é uma das mais antigas e vaAJUDA A DESENVOLVER NA
liosas formas de expressão da humanidade
CRIANÇA
e está sempre presente na vida das pessoas. Antes de Cristo, na Índia, China, Egito e
Pinto cita Ilari (2003) para afirmar que a
Grécia, já existiam uma rica tradição musical. Na Antiguidade, filósofos gregos consi- música é extremamente importante para
deravam a música como uma dádiva divina o desenvolvimento cerebral da criança,
para o homem [...] (FERNANDES, 2009, s.n.) cita a autora ao afirmar que há sugestão
de “que a música pode constituir um estíA linguagem musical tem o poder de co- mulo importante para o desenvolvimento
municar e expressar sensações, sentimentos, do cérebro da criança” (Pinto, 2003 p.14).
sentidos e fazer parte das mais variadas situações da vida do ser humano. Desde a mais tenra infância, a música já permeia nossas vidas,
por sua capacidade de encantar e entreter,
a música acaba por se tornar uma poderosa
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Sugere também que o professor pode aumentar a inteligência musical do aluno se
ele propuser ações planejadas e possibilitar ao aluno, o fazer musical, este é também
considerado aqui o modelo ideal de ensino,
mas vale ressaltar que, ao menos das escolas da rede pública, isso ainda está longe de
acontecer efetivamente em larga escala.

DESENVOLVIMENTOS SOCIAL E
EMOCIONAL
Os alunos que vão às aulas e que estão frequentemente em contato com musicalização, acabam aprendendo a cantar (não como artistas, mas a cantar de
maneira satisfatória), esta ação contribui
para a musicalidade e ainda traz melhorias
para a capacidade de comunicação e fala.

DESENVOLVIMENTOS DA
HABILIDADE MOTORA
O cantar faz parte da natureza das pessoas e é uma ação que ocorre em todas as partes do mundo em praticamente todas as eras
pelas quais a humanidade passou, existe, porém o canto que se faz quando se está com
vontade, sem um motivador específico, este
é o canto espontâneo, existe também o que
os professores mais fazem, que é o canto que
tem alguma razão de ser, quando se quer ensinar algum assunto, trabalhar determinado
sentimento, dentre outros, este é o canto dirigido, esta direção pode vir de um professor,
pai, mãe ou também de um aluno em seu grupo
que naquele momento chama para si a liderança; é comum em tanto um quanto outro tipo
de canto, a criança realizar gestos ou danças
durante a canção, este tipo de atividade leva
a uma melhora considerável em sua habilidade
de coordenação motora seja ela fina ou grossa.

Ao cantar, a criança se sente inserida no
grupo em que essa sensação de fazer parte, além de causar um sentimento muito bom, a faz perceber o quanto ela pode
Pesquisadoras como as duas citadas aqui, Ilari
crescer ao interagir com o outro, ao ver- e também Feres defendem que as músicas can-se irmanada com aquela pessoa à qual ela tadas em momentos de brincadeiras, incluindo
está cantando e se desenvolvendo junto. as folclóricas e as parlendas, sem se esquecer das
conhecidas simplesmente como canções infanA criança entende o quanto é necessário tis, fazem sugestões que levam as crianças a mocooperar com seus colegas, a seguir regras de vimentarem o corpo, pular, correr, bater palmas,
convivência em sociedade, como saber a hora imitar animais ou com seus corpos ou com as vode falar e de ouvir, dessa forma ela se sente zes, todas essas ações proporcionam inúmeros
mais confiante e acaba por se tornar mais co- benefícios não só aos dois tipos de coordenamunicativa e agradável, além da construção ção motora, mas também ajudam a desenvolver
de disciplina, foco e respeito a si e aos outros. habilidades de escuta e de discriminação visual.
O aprendizado da música, nesse aspecto, favorece, portanto, de acordo com Ilari a formação de uma maior capacidade afetiva e de se
relacionar não só com seus colegas, mas também com os adultos que ela convive, pois os
pais nesse processo tem muita importância ao
estarem sempre acompanhando e estimulando o crescimento social e emocional dos filhos.

O canto acompanhado de uma prática gestual
pode ajudar no desenvolvimento de vários sistemas do cérebro, por exemplo, os que envolvem a orientação espacial e motora, assim como
proporciona, conforme já citado melhora na capacidade do convívio social, levando-se em consideração que as crianças se relacionam entre si
e com os adultos, conforme aponta Ilari (2003).
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Algumas sinapses feitas pelo cérebro humano capacitam as crianças a adquirirem
algumas habilidades como movimentos,
percepção espacial, e comportamentos que
são valorizados socialmente, haja vista que
essas conexões no cérebro são capazes de
percepções, movimentos e comportamentos uma vez que as sinapses formam uma
rede no cérebro que aumenta cada vez mais.
Não são só os estímulos que são importantes
para o desenvolvimento cognitivo, a alimentação tem uma papel fundamental para que
o cérebro possa se desenvolver plenamente,
Ilari afirma que crianças sub ou mal nutridas
apresentam sérios riscos motores e graves
dificuldades de desenvolvimento cognitivo.
Isso mostra que algumas questões básicas,
mas tão importante quanto, também precisam ser trabalhadas, fato este que só ressalta a importância da escola pública para a
vida das crianças, deve ser devidamente satisfeitas, é triste ainda saber que há escolas
em que ainda falta merenda e que há tantos casos de corrupção envolvendo não só
a merenda, mais verbas para a escola, deixa-se claro que não se está esquecendo da
enormidade de problemas aos quais professores e alunos enfrentam em seu dia a dia,
mas sim, buscando apresentar uma, das muitas soluções e atitudes que se precisa fazer
para se construir uma educação de qualidade.
Os momentos que propiciam aos alunos contato com a musicalização em sala
de aula podem colaborar para que se tenha um ganho na qualidade dos movimentos do corpo realizados pelas crianças, isso
pode ser feito ao estimular que eles realizam gestos e movimentos enquanto cantam.
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As muitas possibilidades que são apresentadas aqui, por meio de brincadeiras
que utilizam músicas, podem permitir até
o trabalho e o aumento do tônus muscular de braços, pernas, pés, mãos e dedos,
condição fundamental para que a criança realize as atividades que envolvam bom
domínio de coordenação motora grossa.

AMPLIAÇÕES DO
DESENVOLVIMENTO COGNITIVO
É ponto pacífico entre os estudiosos do tema
que tanto o desenvolvimento da audição, quanto da musicalidade começam a acontecer ainda
durante a gravidez, e este processo continua
acontecendo por um tempo após o nascimento,
debate-se que seja até os três ou cinco anos, mas
aí não se tem certeza, quando essa janela se fecha, outra questão que também é ponto pacífico
entre os estudiosos é de que quanto mais cedo a
criança tiver contato com a música, melhores serão suas estruturas mentais sociais, emocionais
e cognitiva, além da própria habilidade musical.
Devido à sua complexidade, pode-se afirmar que música é uma ciência que apresenta
uma alta quantidade de códigos e variações,
tal fato torna possível um aumento significativo nas pessoas que têm contato com ela, seja
tocando um instrumento, seja cantando, aqueles que a utilizam como complemento às suas
atividades diárias tem também um ganho significativo; há estudos, por exemplo, que afirmam que uma pessoa consegue correr de 10
a 15% mais rápido e mais longe se estiver ouvindo alguma música que ele goste enquanto
realiza tal atividade; há músicas, como os sons
bi neurais que emitem uma onda constante
no cérebro e há muitos estudos que afirmam
que estas ondas são capazes de aumentar o
tempo de concentração e foco em determinada ação, isso se dá pela ação das frequências
emitidas em megahertz (MHz) diretamente no
cérebro fazendo-se uso dos fones de ouvido.
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No que se refere à criança, segundo Pederiva e Tristão (2006) quanto maior for o contato que a criança tiver com a música, maior
será o conhecimento que ela terá sobre o
tema, todas essas informações armazenadas
na chamada memória sonoras, que todos temos, dessa forma também quanto mais diferentes forem os sons que forem ouvidos pelos pequenos, mais fácil será a ela ter aptidão
para tocar um ou mais instrumentos musicais.
Segundo esses autores é preciso que a
criança seja estimulada a querer aprender a tocar um instrumento, isso raramente
parte como um desejo natural da criança,
mas pode, após um tempo se tornar também uma atividade divertida e parte da sua
pessoa, principalmente a ajuda a conseguir expressar seus sentimentos e emoções.
Pederiva e Tristão (2006) fazem citação
aos estudos de Straliotto (2001) que afirmam
que por meio da audição a inteligência pode
ser desenvolvida, porque, segundo eles, os
espaços do cérebro podem ser ativados por
meio dos códigos sonoros que compõem a
música.
O autor supracitado afirma ainda que os neurônios recebem essas informações ainda codificadas e que após essa
espécie de descriptografar, as informações
ficam sempre “abertas” passando a ser um
conhecimento já assimilado, ou seja, fácil
após esse choque inicial, ou seja, a pessoa
fica mais inteligente ao final desse processo.
Straliotto (2001) ainda continua seu texto
afirmando que: “a ativação dos neurônios seria
ampliada à medida que novos conhecimentos
vão se somando por meio dos cinco órgãos
do sentido e maior será o conhecimento sonoro da pessoa quanto mais sons diferentes
ela ouvir, por estar utilizando uma área cerebral maior para reter aquelas informações”.

DESENVOLVIMENTO DA
LINGUAGEM
Wolfe (2002), também citado por Pederiva e Tristão afirma que há muita similaridade
entre a música e a fala, pois saem do mesmo
lugar, são interpretados pelos mesmos órgãos receptores, no entanto, há muitas diferenças entre eles e a utilização tanto de uma
quanto de outra têm propósitos diferentes.
Para o autor citado acima, o processo de
decodificação da informação passa por caminhos diferentes, este fato acontece porque a
fala (assim como a escrita) predominantemente é utilizada para se mexer com a razão, levar
a ação, fazer pensar, pedir, convencer, dentre
outros, já a música tem em sua composição
uma essência diferente, busca emocionar, fazer sentir, agregar, conviver em grupo, remeter a certos sentimentos e sensações, apaixonar, fazer indignar, relaxar, descontrair, dentre
outros, essa diferença nos objetivos tanto de
uma quanto de outra leva a diferentes formas de usar a linguagem e a comunicação.
Pinto completa as informações citadas acima afirmando que o aluno aprende música de
maneira muito parecida à forma como aprender seu idioma natal, ou seja, iniciando-se pela
escuta até se chegar ao falar propriamente
dito, fica claro, portanto, que se não forem
oportunizadas situações em que o aluno tenha
contato com a música, este dificilmente virá a
conseguir tocar um instrumento musical, ou
seja, mesmo não podendo no momento ser
um objetivo da escola formar um músico, as
oportunidades que a escola oferece pode ser
fatores decisivos para que o aluno tenha uma
base concreta para o aprendizado musical.
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Simionato e Tourinho afirmam que o processo de aquisição de um idioma natal, começa
com o balbucio, o mesmo acontece no início
do aprendizado da música e afirmam que “desde que nascemos já estamos predispostos aos
sons, vocalizações e melodias, nosso primeiro universo de linguagem; por isso, o contato
precoce com a música é capaz de favorecer
positivamente o desenvolvimento de nossas
habilidades cognitivas, linguísticas e motoras”
(SIMIONATO e TOURINHO, 2007,p.370).
Dessa forma, pode-se notar o quanto a música é importante para que haja um
bom desenvolvimento infantil, porque ela
faz uso de sons que auxiliam no desenvolvimento da linguagem, assim como ensina a criança a aprender palavras novas e
ter seu cérebro aos poucos se expandido.
Pode-se concluir, portanto que, do ponto
de vista neurológico, as estruturas cerebrais
envolvidas para o entendimento da música são, apesar de próximas, independentes
e completamente diferentes das redes neurológicas que são usadas para que seja realizada a fala, assim como a leitura e a escrita, porém essas estruturas são fortalecidas
se as estruturas que permitem os conhecimentos musicais forem bem estimuladas.

rem submetidas, mais rico será o seu aprendizado, esta riqueza diz respeito aos estímulos
e às situações que favorecem as aprendizagens, e vale citar mais uma vez, a música favorece estes momentos e a criança terá um
maior desenvolvimento intelectual. Por quê?
Porque ela torna o momento da aprendizagem mais agradável, cria uma memorização
mais efetiva, pois atrela o conteúdo ensino
a um momento prazeroso, dessa forma, o
aluno que tem a música em sua rotina escolar e recebe estímulos diferenciados tem a
aprendizagem altamente favorecida, acaba
também desenvolvendo maior facilidade na
absorção de informações e ainda são capazes de trabalhar suas emoções, vale lembrar
que a falta de inteligência emocional tem
sido apontada como o mal do século, devido à alta quantidade de pessoas entregues
à depressão e às mais diversas formas de
frustrações por saberem lidar corretamente
com suas emoções, existem muitos trabalhos sendo desenvolvidos nessa área a fim
de que, num futuro, não tão distante, Inteligência emocional seja trabalhada em sala de
aula e a música é uma das ferramentas utilizadas também nesse tipo de atividade e ainda

[...] o aprendizado de música, além de
A MÚSICA INFLUENCIANDO OS
favorecer o desenvolvimento afetivo da
ASPECTOS COGNITIVO, AFETIVO E
criança, amplia a atividade cerebral, meSOCIAL DA CRIANÇA.
lhora o desempenho escolar dos alunos e contribui para integrar socialmenO uso da música em sala de aula pode in- te o indivíduo (BRÉSCIA, 2003, p. 81).
fluenciar as demais as áreas curriculares, de
modo a interferir nas interações entre os aluO professor é o mediador e seu papel é exnos em suas formas de ver a si e ao mundo. As tremamente importante para que haja crescrianças aprendem por meio das interações cimento e desenvolvimento dos seus alunos,
que elas fazem com o objeto de conhecimento é necessário que este professor a cada dia
e com o meio social em que estão. Esta é base busque por ferramentas e meios inovadodo pensamento de Vygotsky, conhecido como res que sejam capazes de tornar a aprendi“sócio-interacionismo” isto já é ponto pacífico zagem não só mais fácil, mas também mais
entre os educadores: que quanto mais ricas significativa para todos os seus alunos, Pauforem as experiências às quais as crianças fo- lo Freire sobre esta atualização constante,
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afirma que “o professor que não leva a sério sua formação, que não estude que não
se esforce para estar à altura de sua tarefa
não tem força moral para coordenar as atividades de sua classe” (FREIRE, 2002, p.92).

A compreensão da música como linguagem
e ferramenta para alcançar o conhecimento, faz com que possamos observar nossos
alunos não como seres estáticos, mas como
agentes que interagem a todo o momento
com o seu meio, sendo capazes de organiAs atividades com música se forem satisfa- zar as mais diversas ideias e pensamentos.
toriamente trabalhadas no sentido de facilitar
os processos educacionais e de aprendizagem,
Por meio da musicalização ela pode perproporcionam à criança um maior desenvol- ceber ainda mais que o diferente pode ser
vimento. Ela é capaz de se relacionar melhor normal, atualmente, graças a políticas de
com seus colegas e com o seu meio escolar. Inclusão bem sucedidas, quase todas as escolas possuem crianças com algum tipo
A música pode contribuir para a forma- de necessidades especiais, o trabalho mução global do aluno, desenvolvendo a ca- sical também pode oportunizar trabalhos
pacidade de se expressar através de uma que favoreçam a inclusão dessas crianças,
linguagem não verbal e os sentimentos e há casos em que a criança com necessidaemoções, a sensibilidade, o intelecto, o cor- des especiais acaba demonstrando aptidões
po e a personalidade [...] a música se presta naturais para a música e pode até alcanpara favorecer uma série de áreas da crian- çar níveis mais altos, como virar um músico
ça. Essas áreas incluem a “sensibilidade”, a profissional, por exemplo, é somente ques“motricidade”, o “raciocínio”, além da “trans- tão de ter as oportunidades apresentadas.
missão e do resgate de uma série de elementos da cultura” (DEL BEN, 2002, p. 52-53).
A escola que tem crianças portadoras de
necessidades especiais, pode se favoreNo que concerne ao lado social do aluno, cer ainda mais com o trabalho musical, pois
a música é de extrema importância porque este abre espaço e oportunidades que posfavorece ao seu crescimento. Ela propor- sibilitam a essas crianças se expressarem e
ciona uma ótima oportunidade de relações viverem igualmente com as outras, respeie de explorações de elementos, que tor- tando-se e entendendo as suas limitações.
nam possível a expressão e interação com
os outros, além de ampliar o conhecimento
Bréscia (2003, p.50) destaca que:
do mundo, sobre isso, os Referenciais Curcrianças mentalmente deficientes e auriculares Nacionais para a Educação Infantil tistas geralmente reagem à música, quando
afirmam que, “a linguagem musical é exce- tudo o mais falhou. A música é um veículo
lente meio para o desenvolvimento da ex- expressivo para o alívio da tensão emociopressão, do equilíbrio, da autoestima e au- nal, superando dificuldades de fala e de lintoconhecimento, além de poderoso meio de guagem. A terapia musical foi usada para meintegração social” (RCNEDUC. INF., VOL.3). lhorar 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 (BRÉSCIA, 2003, P.50).
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Pode-se concluir da fala de Bréscia, portanto que a música para as crianças com
necessidades especiais é mais que uma
aliada para o ensino-aprendizado, é terapêutica, capaz de auxiliar quando as outras
linguagens acabam por não conseguir interagir com esta criança, ela afeta o cognitivo
e também o lado afetivo e sensorial dessas
crianças, oportunizando interação, relacionamento e qualidade de vida a essas elas,
principalmente para aquelas cujo cognitivo
tem barreiras maiores a serem trabalhadas.
Há que se ressaltar que o trabalho com
música é bastante complexo, pensando um
pouco na Educação Infantil, pode-se dizer
que ele se faz ora espontaneamente, ora com
planejamento. No entanto, se a atividade for
planejada, pensada e preparada anteriormente, mesmo que no momento da execução se
tinha a impressão de que ela foi inventada,
ela tem mais chances de ser bem sucedida.
Dessas formas, acima citadas, a memorização e a relação do assunto com um tema do
dia a dia do aluno, favorece e facilita enormemente o aprendizado, além de tornar a aula
mais divertida, torna-a mais significativa, ao
se usar músicas das quais o aluno tenha contato em seu dia a dia, ele ainda se vê inserido na aula e respeitado como pessoa, por
ver algo significativo para ele, ali, na frente
de todos os seus colegas de sala de aula.
Segundo Madalena Freire, autora do famoso texto Planejamento, sonhar na ação
de planejar afirma nessa obra que “o planejamento nasce na avaliação”, nesse momento, podemos ver o que foi feito e que de fato
trouxe aprendizado aos alunos, é comum ao
se fazer uma avaliação, focar no que o aluno apresenta, ou seja, no que ele lembra dos
conteúdos apresentados, o que ele aprendeu
ou, infelizmente, alguns professores ainda
querem saber se o aluno decorou o conteúdo.
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No entanto, Freire afirma que pode se pensar no passado e também no futuro usando
este material importante na educação que é
a avaliação, este ferramenta pode comprovar se o uso da música traz ou não ganhos
ao aprendizado de maneira a permitir que o
professor saiba se está ou não tendo resultados satisfatórios. Tem-se ainda arraigado nos
professores que música só deve ser trabalhada na Educação Infantil por ser lá o lugar do
lúdico, onde as crianças brincam e se divertem até começarem a enfrentar a “seriedade”
que são os anos iniciais do Ensino Fundamental, no entanto, essa visão é estereotipada e
preconceituosa, primeiro porque todos os
Referenciais de Educação Infantil e pensadores sérios da área defendem que é brincando que a criança aprende, segundo que esta
verdade não deixa de existir assim que eles
entram no primeiro ano do Fundamental.
Esta informação é tão verdade, que nós
adultos, ao entrar numa faculdade ou fazer um
curso de formação continuada acabamos por
participar melhor de atividades que envolvam
música ou que, de alguma forma nestes cursos
se consigam aliar o lúdico ao aprendizado; isso
sem nem citar a vida pessoal, na qual as aulas
de academia ficam menos cansativas graças
às músicas e o trânsito congestionado diário
que enfrentamos ao ir para o trabalho fica
menos insuportável se no rádio do carro estiver tocando “aquelas” músicas que gostamos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho apresentou a música como uma possibilidade de ferramenta pedagógica que tem a capacidade de oferecer uma melhora efetiva na qualidade do ensino e aprendizagem na Educação Pública, principalmente nos seus primeiros anos.
Apresentou-se aqui também uma breve conceituação sobre música, assim como a função que esta exerceu dentro da História da Humanidade, além do mais, reviu-se certos conceitos que se acreditava ser verdade, mas que ficou esclarecido não ser, dentre os quais, o
mito de que expor bebês e grávidas à música clássica torna a inteligência dos bebês maior.
Pouco comentado nesse trabalho, até devido à grandeza e à profundidade que o tema
merecia ser abordado, é o Projeto Guri, que além de oferecer as aulas, fornece também os
instrumentos e toda uma estrutura como criação de bandas dos integrantes, estúdio, oportunidades para ensaios em horários fora das aulas, ou seja, toda uma possibilidade de fazer o aluno se entregar e viver a música, este belíssimo Projeto acontece em várias cidades do Estado de São Paulo, e em alguns Centros Unificados Educacionais (CEU’s) da cidade
de São Paulo, é mantido em parte pelo governo do Estado, mas também recebe doações.
Vale frisar, no entanto, que infelizmente o Projeto acaba ficando restrito, porque acontece somente nas regiões mais centralizadas e o aluno da periferia, que invariavelmente é o que mais precisa,
acaba também nesse caso ficando sem, porisso,volta-se a dizer, o eficiente mesmo seriam políticas
de educação que abrangesse todos os alunos das redes públicas - escolas municipais e estaduais.
Mesmo se acreditando que o trabalho com música é interessante para todos os anos de ensino,
acabou-se focando um pouco mais na Educação Infantil, por ser essa a faixa de ensino a qual a pesquisadora deste trabalho tem mais contato, assim pode-se falar melhor do que se conhece mais.
Chegou-se à conclusão de que por meio da música as diversas áreas do conhecimento podem ser estimuladas, portanto, o trabalho pedagógico tendo-se a música como ferramenta, pode acrescentar diversos pontos positivos no ensino, assim como tornar a relação de ensino/aprendizagem mais eficientes e significativas ao aluno e ao professor.
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A GESTÃO EM SALA DE AULA
RESUMO: A maioria dos educadores acredita que as coisas devem ser feitas de uma
determinada maneira e muitas dessas maneiras são muito diferentes. Muitos desses métodos
também tiveram anos de sucesso - afinal, se funciona, funciona. Disciplina muitas vezes vem
à mente com a menção de gerenciamento de sala de aula, mas o componente crucial do
ensino é muito mais. A Gestão de sala de aula cria um conjunto de expectativas usadas em um
ambiente de sala de aula organizado. Inclui rotinas, regras e consequências. A Gestão eficaz
da sala de aula prepara o caminho para o professor engajar os alunos na aprendizagem. O
objetivo geral desse artigo é mostrar a importância da gestão democrática e na sala de aula,
compreendendo inúmeras ações, como conduz sua equipe pedagógica e a comunidade em
seu entorno.

Palavras-chave: Gestão; Sala de Aula; Educadores; Gestão Democrática.
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INTRODUÇÃO
Administrar todos os processos da escola, captar novos alunos, coordenar e instruir os profissionais da sua equipe escolar parece uma tarefa bem
difícil, ainda mais em um contexto de economia instável. Implementar os
conceitos e desenvolver uma cultura de gestão escolar otimiza o tempo dos
proprietários de escolas, coordenadores e toda a equipe escolar envolvida.
Uma sala de aula desorganizada, sem rotinas e expectativas, dificulta o trabalho do professor. Os alunos não sabem o que fazer, então eles podem sair
da tarefa ou causar interrupções. Quando o professor está constantemente
redirecionando os alunos ou lidando com problemas de comportamento,
ela perde o tempo de ensino crucial. As estratégias de gestão de sala de
aula ajudam a criar um ambiente de sala de aula organizado que é propício ao ensino. As crianças conhecem as expectativas em diferentes tipos
de situações de aprendizagem. Por exemplo, as crianças sabem que, quando trabalham em pequenos grupos, falam em voz baixa e se revezam na
conversa. Cada um deles pode ter um trabalho específico dentro do grupo.
Para obter sucesso no mercado de educação, é necessário mais do
que apenas realizar as atividades de gerenciamento da escola de maneira sistemática. Conhecimento no segmento educacional, investimento no ambiente de aprendizado e convênios com estacionamentos para facilitar a vida dos alunos são apenas alguns aspectos.
Porém, a gestão escolar vai muito além. Para garantir o sucesso das operações da sua instituição e, ao mesmo tempo, oferecer um ensino de qualidade para os alunos, preparamos esse artigo completo para que você conheça tudo sobre a gestão educacional.
A gestão escolar é uma maneira de otimizar processos diários, desburocratizando algumas atividades. Dessa forma, é possível aumentar e melhorar
a eficiência da instituição e, de fato, oferecer uma educação qualificada.
Um planejamento escolar eficiente deve levar em consideração o desenvolvimento humano e algumas estratégias do mundo corporativo. Nesse sentido, alinhar a gestão escolar e a gestão pedagógica é fundamental.
Na Gestão Escolar é preciso ter habilidades de gerenciamento em aspectos
que vão do plano pedagógico às questões financeiras, ou seja, dar atenção à
instituição como um todo, não apenas no foco de negócio, que é o ensino.
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A GESTÃO DEMOCRÁTICA E
SUA IMPORTÂNCIA
Em qualquer sociedade, a educação
é assumida como um pilar básico do
bem-estar social. A sociedade, a cultura e a política de um país influenciam muito a educação nas escolas.
Por outro lado, a educação também
influencia a sociedade. Portanto, a
fim de transformar em uma sociedade bem desenvolvida, é essencial
fortalecer a base da educação nas
escolas, faculdades e universidades.
Quase os cidadãos de cada país em
todo o mundo acreditam na democracia. No entanto, para alcançar
uma sociedade democrática, é necessário conscientizar as pessoas sobre a democracia e seus benefícios.
A melhor maneira de educar as pessoas sobre a democracia é incorporar
a educação e a administração democráticas nas escolas (SILVA, 2007).

No entanto, para alcançar uma sociedade democrática, é necessário
conscientizar as pessoas sobre a democracia e seus benefícios. A melhor
maneira de educar as pessoas sobre
a democracia é incorporar a educação e a administração democráticas
nas escolas. Para Silva (2007, p. 3), “a
gestão escolar, dentro da perspectiva democrática, passa pela democratização da escola e por sua natureza
social, não se restringindo exclusivamente aos processos transparentes e democráticos ligados à função
administrativa” (SILVA, 2007, p.3).

Assim, considerando que a gestão
educacional passa por um processo
de transição, a escola defronta-se
ainda com um sistema contraditório
em que forças de tutela ainda estão
presentes, ao mesmo tempo em que
Em qualquer sociedade, a educação os espaços são criados, e a escola asé assumida como um pilar básico do sume ações para as quais não desenbem-estar social. A sociedade, a cul- volveu as competências necessárias.
tura e a política de um país influenciam muito a educação nas escolas.
Por outro lado, a educação também
influencia a sociedade. Portanto, a
fim de transformar em uma sociedade
bem desenvolvida, é essencial fortalecer a base da educação nas escolas,
faculdades e universidades. Quase
os cidadãos de cada país em todo
o mundo acreditam na democracia.
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A DIFICULDADE NO DIÁLOGO
DA GESTÃO ESCOLAR COM A
COMUNIDADE DO ENTORNO
Percebe-se uma grande necessidade das escolas em trabalhar coletivamente; não obstante, nota-se
que, por mais que existam propostas
para democratizar a escola, ainda assim ela tem o diretor como seu responsável último. Assim, surge a necessidade da escola propor formas
de participação de seus envolvidos.

O ato de planejar faz parte da
história do ser humano, pois o desejo de transformar sonhos em
realidade objetiva é uma preocupação marcante de toda pessoa.
Em nosso dia-a-dia, sempre estamos enfrentando situações que necessitam de planejamento, mas nem
sempre as nossas atividades diárias
são delineadas em etapas concretas
da ação, uma vez que já pertencem
ao contexto de nossa rotina. Entretanto, para a realização de atividades
que não estão inseridas em nosso cotidiano, usamos os processos racionais para alcançar o que desejamos.

A partir desse novo entendimento
de gerir uma escola, torna-se possível
atender melhor suas necessidades, já
que a comunidade local e a escolar
(pais, alunos, funcionários e professores) têm voz ativa e conhecem mais
do que ninguém a própria realidade.
Essa prática auxilia o diretor, que passa ser mais um membro que participa
e decide e não o único a tomar deci- Para oferecer um ensino adequasões. De acordo com Ganzeli (2010): do às necessidades de seus alunos, a escola precisa saber o que
quer, envolvendo a equipe pedagóA educação é um desdobramento da gica e a comunidade na definição
política e implica a compreensão dos das metas, por esse motivo, dentro
projetos educacionais que as classes de uma instituição de ensino há os
sociais pretendem conservar ou ins- documentos que organizam o protaurar, as diversas formas de admi- cesso de ensino e aprendizagem.
nistrar as instituições educacionais e
as suas implicações nos processos de
organização (GANZELI, 2010, P. 57).
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GESTÃO EM SALA DE AULA
A escola se encontra no interior de
um processo de mudança e tem o
desafio de contribuir na formação de
uma sociedade cada vez mais dinâmica. Os estabelecimentos de ensino são unidades especiais, são organismos vivos que fazem parte de um
contexto socioeconômico e cultural,
marcado pela pluralidade e diversidade.Cabe trazer à discussão o entendimento do que é gestão educacional, de acordo com Heloísa Lück,
a gestão educacional corresponde
à área de atuação responsável por
estabelecer o direcionamento e a
mobilização capazes de sustentar e
dinamizar o modo de ser e de fazer
dos sistemas de ensino e das escolas,
para realizar ações conjuntas, associadas e articuladas, visando o objetivo comum da qualidade do ensino e
seus resultados (LÜCK, 2006, P. 25).
Desta forma, de acordo com a autora, as ações dos gestores educacionais
devem ser articuladas entre si e com
a participação de todos no processo,
do planejamento à execução, caso
contrário, não alcançarão o sucesso
almejado. Destaca-se, nestas palavras da autora, a dinâmica necessária
na ação dos gestores educacionais e
das escolas, necessária para acompanhar as mudanças cada vez mais
acentuadas na sociedade. Com isso,
a responsabilidade da gestão educacional vai muito além da simples administração de recursos financeiros,
de pessoal ou do patrimônio escolar.
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A proposta pedagógica deve valorizar a cultura do sucesso no ensino
aprendizagem e na vida profissional,
social e familiar de todos. Para implantar essa nova escola, é necessária uma gestão mais eficiente e
moderna, e que novos papéis sejam
atribuídos aos gestores para que o
país possa cumprir o preceito constitucional de garantir toda a educação com qualidade e equidade.
Existem alguns tópicos que são tão
amplos, tão impressionantes que é
difícil saber por onde começar. Para
os professores, o gerenciamento de
sala de aula pode ser um desses tópicos. É uma habilidade crítica; alguns
dizem que é mais importante que o
conhecimento de conteúdo. E ainda,
não há um único método ou protocolo a seguir para garantir o sucesso.
O gerenciamento da sala de aula
refere-se à ampla variedade de habilidades e técnicas que os professores usam para garantir que sua sala
de aula funcione sem problemas. naturalmente, o objetivo final de qualquer professor é uma sala de aula
academicamente produtiva com alunos focados, atentos e em tarefa. infelizmente, qualquer professor pode
dizer que isso é muito mais difícil do
que parece e geralmente leva anos
para ser realizado. mesmo para professores que se consideram gestores
relativamente habilidosos, as coisas
geralmente mudam dependendo
dos alunos que eles ensinam a cada
ano. então, realmente, ser habilidoso na administração é um processo
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contínuo, parte da aprendizagem Da mesma forma, os educadores
ao longo da vida que torna o ensi- devem entender que os alunos não
no tão interessante (LÜCK, 2006). estão necessariamente dispostos a
respeitar um instrutor sem sentir que
têm razão. Definir diretrizes para a sala
A linha inferior é esta: A gerência de aula ajudará a desenvolver o reseficaz da sala de aula é uma neces- peito necessário para que os alunos
sidade absoluta. Isso afeta sua ca- façam o melhor (LÜCK, 2006, P. 25).
pacidade de ser um educador eficaz e desfrutar do seu trabalho, e
isso afeta o sucesso de seus alunos Ordem e organização fazem uma
como aprendizes. Quando as crian- sala de aula funcionar sem probleças sabem exatamente o que é es- mas. Ter um conjunto consistente
perado delas diariamente, elas se de procedimentos e rotinas com os
sentem seguras e protegidas. Nosso quais os alunos estão familiarizados
trabalho como professores é criar ajudará a sala de aula a funcionar
um espaço previsível e produtivo. como uma máquina bem lubrificada.
Portanto, devemos criar rotinas
diárias que facilitem aos alunos as
suas expectativas, tendo um arsenal de dicas previsíveis para os alunos se manterem no caminho certo quando estiverem conversando.
Uma parte importante da gestão de
sala de aula é o respeito. Antes de
qualquer instrução começar, uma
quantidade mútua de respeito deve
ser desenvolvida entre aluno e professor. Os alunos devem entender
que existem certas regras que devem seguir para garantir seu sucesso.

Muitos especialistas em educação enfatizam a importância de
ter um conjunto de procedimentos que são praticados e revisitados desde o primeiro dia. Quanto
menos tempo os alunos tiverem
que estar fora de tarefa, maior será
a probabilidade de o professor ter
um gerenciamento de sala de aula
de qualidade (LÜCK, 2006, P. 25).
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PROXIMIDADE
O gerenciamento eficaz da sala de
aula é extremamente importante para
garantir que os alunos possam aprender em um ambiente livre de interrupções. O bom gerenciamento da sala
de aula é um componente vital para
garantir que os alunos atinjam seu
pleno potencial acadêmico. Quando
os professores podem efetivamente
controlar a direção e o comportamento de uma sala de aula, é provável que os alunos obtenham melhores resultados acadêmicos. Isso torna
Arranjo de Lugares
O gerenciamento de sala de aula um sistema eficaz de gerenciamento
pode ser afetado pela maneira como de sala de aula essencial para profesos assentos são organizados na sala sores e alunos FORTUNATI,2007).
de aula. O educador precisa pensar
sobre a ordem da sala e como isso O gerenciamento de sala de aula de
afetará suas expectativas em relação alta qualidade permite que os profesaos alunos. Por exemplo, se o instru- sores controlam a direção que a sala
tor opta por colocar as mesas em pa- de aula toma, evitando que os alunos
res ou grupos, eles precisam ser rea- causem interrupções em seus colelistas sobre o fato de que é provável gas e recuperando seu potencial de
que haja algum nível de socialização. aprendizado.Os professores enfrenO arranjo de assentos também pre- tam vários desafios de gerenciamencisa ser organizado de forma que o to de sala de aula. Estes podem incluir
instrutor possa facilmente se des- estudantes que retardam ou interlocar pela sala e monitorar o com- rompem o ritmo de aprendizagem e
portamento do aluno (LÜCK, 2006). técnicas de gestão ineficazes ou mal
pensadas que pioram o comportamento do aluno. Os professores mais
TENTATIVA E ERRO
eficientes geralmente entendem uma
Qualquer estilo de gerenciamento de variedade de técnicas eficazes de gesala de aula envolve alguma tentativa renciamento de sala de aula e usam
e erro. Descobrir o que funciona com a solução mais apropriada para manos alunos e permitir que a turma se de- ter sua classe livre de interrupções e
senvolva em um ambiente seguro e se- concentradas em atingir suas metas
guro leva tempo. O elemento mais im- educacionais FORTUNATI, 2007).
portante do gerenciamento de sala de
aula é permitir que seus alunos tenham
a oportunidade de entender que suas
regras são parte de dar a eles a melhor
educação possível (FORTUNATI, 2007)
Proximidade ajuda os instrutores a
gerenciar o que está acontecendo na
sala de aula. Andar pela sala e ficar
ao lado de estudantes que possam
estar causando um problema geralmente eliminará o problema rapidamente. É importante que os instrutores saibam que a posição deles em
um lugar na sala de aula fará com
que os alunos sintam que podem fazer o que gostariam (LÜCK, 2006).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O novo modelo de gestão educacional e escolar enfatiza a liderança, não
mais realizada como no passado, por gente talentosa, com características
de personalidade que induzem as pessoas ao trabalho e à participação.
É fundamental o desenvolvimento de uma consciência crítica coletiva dos gestores educacionais em diferentes níveis, no sentido de trabalharem juntos e de forma organizada para o encaminhamento de novas
e significativas mudanças nas escolas e nos processos educativos que
lhes competem. Ensinar e aprender, hoje, não se limita ao trabalho dentro da sala de aula. Implica modificar o que fazemos dentro e fora dela,
no presencial e no virtual, organizar ações de pesquisa e de comunicação que possibilitem continuar aprendendo em todo o ambiente escolar.
A Gestão em sala de aula pode ser a diferença entre uma sala de aula focada
que atinge seus objetivos educacionais e uma sala de aula que fica abaixo da
média em sua categoria. Como professor, ter uma compreensão de gerenciamento e a capacidade de aplicar técnicas lhe dá o poder de manter toda a sua
sala de aula focada em alcançar seus objetivos e academicamente produtiva.
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NEUROCIÊNCIAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA
RESUMO: A neurociência é um campo de pesquisa que estuda o sistema nervoso e

suas implicações, estrutura, funcionamento, desenvolvimento, abrange diversas áreas
do conhecimento. Composta por três elementos: nervos periféricos, cérebro e medula
espinhal. Esses estudos estão divididos em: neurofisiologia; neuroanatomia; neuropsicologia;
neurociência comportamental; neurociência cognitiva. Percebe-se o quanto é uma ciência
multidisciplinar, então este trabalho passará por essas diferentes áreas do conhecimento, de
forma a pensar na criança durante seu período de desenvolvimento na primeira infância.

Palavras-chave: Educação; Ensino; Neuropsicopedagogia; Neurociência; Infância.
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INTRODUÇÃO
Considerando que a neurociência estuda o sistema nervoso e
suas funcionalidades, estruturas e processos de desenvolvimento, será especificamente desse último que se tratará o presente artigo.
Há diversos trabalhos voluntários e científicos sobre este assunto por diversos profissionais e estudantes de diversas áreas. É
um assunto que me chama muito a atenção por falar sobre o processo que ocorre a aprendizagem, e como o cérebro funciona.
Para levar a neurociências para a sala de aula é necessário refletir. E é esse o principal objetivo, levar a uma provocação a partir de
agora, instigar a curiosidade de pesquisar e entender um pouco deste assunto, para contribuir no desenvolvimento de nossas crianças.
Porque muito do que fazemos já está fundamentado no entendimento de
como funciona o cérebro. O que falta são criar estratégias para conseguir o
aprendizado esperado, é preciso mudar a rotina da escola. Os professores já
têm algumas estratégias eficientes que utilizam sem saber o que elas fazem
para contribuir, o que podem é tornar mais eficiente conhecendo de forma fundamentada essas estratégias da neuropsicologia da aprendizagem.
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UMA CIÊNCIA MULTIDISCIPLINAR
As pesquisas na neurociência envolvem diversas áreas do conhecimento,
como fisiologia, engenharia, economia, biomedicina, bioquímica, sociologia,
antropologia, pedagogia, psicologia, farmacologia, entre outras que tenham
influências nas questões físicas e emocionais de um indivíduo. Com o objetivo
de investigar a aquisição do conhecimento, comportamento e aprendizado.
Ela estuda a capacidade de sentir, sonhar, comandar o corpo, inteligência, raciocínio, tomada de decisões, aspectos cognitivos, movimentos entre outros. Visa compreender o comportamento e suas funções no processo cognitivo, no pensar e agir sobre as dificuldades de aprendizagem.
Toda aprendizagem passa pelo cérebro, entender de forma
multidisciplinar
esse
processo
nos
ajuda
em
fatores
importantes
para
entender
melhor
nossas
crianças.

Fonte:http://www.tempodecreche.com.br/relacao/neurociencia-aprendizagem-e-desenvolvimento-infantil18-a-24-meses-2/
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DIFICULDADE DE
APRENDIZAGEM
Na neurociência, temos o profissional da Neuropsicopedagogia, que
tem um papel importante na solução de problema e dificuldades que
ocorrem no processo de ensino-aprendizagem. Identificar essas dificuldades para novos conhecimentos
é considerar a estrutura cognitiva
que a criança já traz de casa, que
nos serve de âncora de informações
relevantes para uma aprendizagem
significativa, entre família, escola e
sociedade. Ela nos ajuda a entender
o processo de ensino-aprendizagem.

Em entrevista para a revista Direcional Educador a Psicopedagoga
Maria Irene Maluf diz que: “O estudo das neurociências deveria ser
aplicado nos cursos de especialização de professores”. Por defender
que toda aprendizagem passa pelo
cérebro, entender seu funcionamento e do Sistema Nervoso é fundamental para entender o processo
de ensino-aprendizagem, que a neurociência e a neuroaprendizagem,
pelas neuroimagens são importantes para evitar o fracasso escolar.

Segundo Maluf (2005), precisamos
entender a importância da Neurociência cognitiva objetiva para estudar
e estabelecer métodos de Neuroaprendizagem para auxiliar no desenvolvimento da aquisição de informações e conhecimentos que a criança
possa apresentar de dificuldades de
Por isso, deve-se levar em con- aprender e/ou algum transtorno.
ta os aspectos socioeconômicos, ambientais, as hipóteses que
a criança já tem de conhecimen- A Neurociência tem um papel imto e a questão de pais ausentes. portante na Educação para desvendar o que acontece no processo
ensino-aprendizagem, porque nos
ajuda a compreender o que norteia a rota entre a leitura e a escrita; como se reconhece as formas
visuais das letras e outras áreas de
codificação e decodificação, como
a percepção e identificação dos diferentes sons, ruídos ou barulhos,
assim auxiliando também no momento de aprender falar uma letra.
A plasticidade do sistema nervoso para a formação de novos circuitos neurais é o que nos permite adquirir novas habilidades
emocionais, cognitivas e psicomotriciais, e aperfeiçoar as já existentes.
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Desta forma, propiciar um ensino
dinâmico, diversificado e prazeroso é
fundamental no que implica na qualidade e quantidade das conexões cerebrais. Sendo possível trabalhar de
forma simultânea mais de um sistema com músicas e jogos; irá estimular os sistemas tátil, visual e auditivo.
Nós educadores, precisamos entender e preparar desafio que estimule e
facilite o disparo neural e das sinapses. Para desencadear isso podemos
usar atividades divertidas, lúdicas,
dinâmicas, flexível, ricas no concreto
e no visual; com materiais diversificados que envolva todos os sentidos.
Podem ser criadas e estabelecidas
normas e regras no coletivo. Salas
temáticas ou cantinhos: para descanso (quando a criança necessitar),
leituras, vídeos. Espaços organizados com tapetes, almofadas de forma a ficar aconchegante. Com isso
irão estabelecer rotinas, que podem
ser com trabalhos em grupos ou individuais. Usar a criatividade em a
mesma atividade executar de várias formas ou graus de dificuldades.
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JOGOS EDUCATIVOS COM
CONTRIBUIÇÃO DA NEUROCIÊNCIA

Para aprender é preciso motivação, onde a emoção interfere no
processo de retenção de informação, e a atenção é fundamental, aliados a um conhecimento prévio. Um
instrumento para ajudar nesse processo são os jogos e brincadeiras.
Brincar quer dizer entreter-se com
um objeto ou uma atividade qualquer; distrair-se com jogos infantis,
representando papéis fictícios etc,
segundo o dicionário; brincadeira
vem como jogo, divertimento, passatempo, gracejo, zombaria, piada,
constitui um incentivo ao desenvolvimento de novas habilidades e à busca de novas explicações; jogar como
divertir-se, entreter-se em um jogo,
praticar um desporto; e jogo aparece como brincadeira, divertimento,
é uma atividade física ou intelectual com sistema de regras que pode
ser individual ou em grupo, podendo
haver um vencedor e um perdedor.
Para Piaget as emoções podem influenciar de forma positiva ou negativa, acelerar ou atrasar o processo
de desenvolvimento, é preciso criar
desafios que geram emoções e motivação, que fazem com que as crianças prestem atenção nos significados do que está sendo apresentado,
nas novidades. Para Vygotsky temos
que entender o processo cognitivo
e o aspecto emocional que juntos
formam uma unidade, um interfere
no outro, que tem origem na motivação. Para Wallon, que estudou a
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afetividade, tudo é resultado da integração entre cognição, movimento e afetividade. Para Ausubel o as
emoções, motivação e prazer faz
parte do próprio ato de aprender, de
forma seletiva para gerar a atenção
para aquilo que realmente importa para agir, se dedicar e aprender.

Os jogos e brincadeiras representam uma conquista de felicidade e
prazer, é onde pode-se sonhar, agir,
interagir, aventurar, planejar, sentir, decidir, superar novos desafios
com energia recriando tempos, espaços, lugares e objetos. Momento de colocar a imaginação em ação
de forma desafiadora e estimulante,
o que ajuda na ampliação da capacidade de cooperação e libertação
das atividades mentais. Mostra pistas para definição de sua cultura humana subjetiva e dos papéis sociais.

Os jogos e as brincadeiras auxiliam
a consolidar as estruturas de aprendizagens significativas já formadas,
é um objeto concreto que dá prazer e ajuda no equilíbrio emocional
da criança. Por meio deles aprendem agir e interagir, proporciona o Estabelecem relação do intedesenvolvimento da concentração, rior e o exterior. Se apropria da redo pensamento e da linguagem. alidade. Estabelece regras entre
si e nos grupos. Elabora hipótese para resolver conflitos. AprenÉ por meio de jogos e brincadeiras der esperar a vez, ganhar e perder.
que conseguimos estimular o aprendizado, onde podemos intervir e mediar no meio, espaço e tempo. Porque
nele conseguimos perceber a reação e
as emoções das crianças, que ajuda a
gravar novas informações no cérebro.
Durante um jogo ou brincadeiras o professor consegue observar
o comportamento, reações e emoções das crianças, perceber o que
pode estar causando apatia ou instigando-as emocionalmente, conseguindo evitar ou reverter o início
de um quadro negativo. A atenção
nesses momentos é fundamental
para a percepção da aprendizagem.
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POLÍTICAS PARA
INTERVENÇÕES
É necessário ter consciência das
necessidades de políticas públicas
tanto na educação como na saúde para atenção aos transtornos do
neurodesenvolvimento, pois ainda
há ausência de recursos necessários
para o devido diagnósticos e intervenções precoce quando necessária, para favorecer uma diminuição
no impacto dessas ocorrências. De
forma a considerar a individualidade
da criança em seu desenvolvimento.

A Política Nacional de Educação
Especial na perspectiva da Educação
Inclusiva (2008), diz sobre a Educação especial: “é uma modalidade de
ensino que perpassa todos os níveis,
etapas e modalidades; realiza Atendimento Educacional Especializado;
disponibiliza os recursos e serviços;
orienta quanto a sua sua utilização
no processo de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do ensino
regular”. E sobre o Atendimento Educacional Especializado (A.E.E): “tem
como função identificar, elaborar e
organizar recursos pedagógico e de
acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos
estudantes, considerando suas necessidades específicas (PNEE, 2008).

Haver o princípio da educação humanizadora com qualidade, que respeite as diferenças, que promova as diversas potencialidades e linguagens.
O que já é previsto na Constituição
Federal de 1988 em seu artigo 208
sobre o atendimento educacional especializado e inclusão escolar e o 205 Na Secretaria Municipal de Edusobre o direito de todos à educação. cação de São Paulo já existe uma
organização para essas demandas,
com o seguinte público alvo: altas
Resgatar valores éticos, morais e habilidades/superdotação; autismo
respeito às diferenças com qualida- (T.E.A); deficiência auditiva; deficiênde. Promover reflexões para planejar cia física; deficiência intelectual; deações pedagógicas que garanta a in- ficiência visual; deficiência múltipla.
clusão com atendimento especializado com profissionais capacitados que Segundo a Portaria SME no. 8.764
tenham habilidades e competências de 23 de dezembro de 2016, artigo
para contexto da diversidade e inclu- 12, é considerado público alvo “os
são, promovendo a equidade e pro- educandos e educandas com defimoção humana. Sempre abertos para ciência, transtornos globais do deo diálogo, cooperação, criatividade e senvolvimento e altas habilidades ou
solidariedade. Para este conjunto é superdotação”. Organizados e oferenecessário reorganizar e reestruturar cidos conforme as diretrizes da Seos tempos e espaços; projeto que ga- cretaria Municipal da Educação pelos:
ranta a permanência dessas crianças.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão (CEFAI);
Professores de Atendimento Educacional Especializado (PAEE); Instituições Conveniadas de Educação
Especial; Escolas Municipais Bilíngue
para Surdos (EMEBS); Sala de Recursos Multifuncionais (SEM); Unidades Polo de Educação Bilíngue.

As descobertas e avanços para
contribuição da neurociência para
a educação é uma revolução. Entender como o cérebro funciona
para podermos estimular a aprendizagem. Sendo necessário assumir uma filosofia que respeite as
diferenças e dar voz às crianças e
suas respectivas famílias, sempre
Outras nomenclaturas como: dis- atentos para a educação inclusiva.
lexia, atraso no desenvolvimento
neuropsicomotor, dificuldades de
aprendizagem, déficit no processa- Com a adaptação de novas memento auditivo central, esquizofre- todologias, didáticas, atividades e
nia, transtorno opositor desafiador; materiais diversificados, com intenão são considerado público alvo, ração e inclusão de todos no munporém existe uma atenção especial. do social, estimulando e mediando
o que pode ser feito pela criança.
Essa necessidade de incluir a Neurociência na educação tem cresci“UpSee é um equipamento que tor- do por isso precisamos reconhena viável a caminhada de quem não cer, estudar, refletir e incorporá-la
tem os movimentos dos membros in- na nossa prática pedagógica. Com
feriores”.
as intervenções na primeira infância preparamos essas crianças para
um Novo Ensino Fundamental,
com respeito ao seu tempo de vida.
RECURSOS PARA INCLUSÃO

ROTINA PARA AUTISTAS

As rotinas podem ter diferentes Em todas as situações semformas, ser feitas exclusivamente de pre deve existir a atenção e a
figuras ou de uma mistura de figu- criatividade
dos
educadores.
ras e palavras ou somente palavras.
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A INFLUÊNCIA DE CONFLITOS EMOCIONAIS NO DESENVOLVIMENTO
PEDAGÓGICO
RESUMO: As emoções interferem (intervém) em nossas ações cotidianamente, dificultam

o raciocínio lógico e interferem em nosso aprendizado. Participam, nesta etapa, partes
importantes do cérebro que realizam suas funções de acordo com a participação (intervenção)
do ambiente, o equilíbrio, mudanças efetivas, estímulos e emoções na promoção do
conhecimento. Estabelecer quais partes do cérebro participam deste conjunto de emoções/
aprendizagem e quais interferências são salutares para que a criança assimile e acomode seus
saberes. O método empregado é fruto da observação “in loco” e de pesquisas bibliográficas
de renomados autores. Com isso, pretendemos conhecer os resultados das interferências que
o educador pode realizar e quais respostas se obterão, quando associados método cognitivo
e práticas psicológicas na promoção do conhecimento.

Palavras-chave: Emoção; Aprendizagem; Construção; Significado; Criança.

496

Revista Educar FCE - 22 ª EDIÇAO - JULHO / AGOSTO - 2019

INTRODUÇÃO
Segundo Vygotsky “A emoção não é uma ferramenta menos importante que o pensamento”
e, portanto, necessita de estímulos. Afirma, ainda, “que a educação sempre implica em mudanças nos sentimentos e a reeducação das emoções vai na direção da reação emocional inata”.
O autor diz que “as emoções são tão importantes quanto o intelecto e que é possível pensar com talento e sentir talentosamente”. É fundamental que se conheça o cérebro humano, sua participação na aprendizagem, quais partes estão intimamente ligadas e quais processos são desencadeados quando relacionamos estímulos,
conhecimento, memória de curto e longo prazo. Os pesquisadores a conceber novos encaminhamentos para a questão da inteligência e, consequentemente, para a aprendizagem.
A nova visão acerca da inteligência é hoje fundamentada, principalmente, nas teorias de
Haward Gardner (Inteligências Múltiplas) e de Daniel Goleman (Inteligência Emocional). O
objetivo dessas teorias não está centrado na preocupação em mensurar a inteligência, mas
sim, em aperfeiçoa-la. E isso implica, segundo a teoria de Gardner, na observação das fontes
naturais de informações (do próprio meio social), como mecanismos de desenvolvimento das
capacidades importantes para a vida. Da mesma forma, Goleman concebe as emoções como
instrumento de aperfeiçoamento da inteligência. Assim, o espectro de competências concebidas pela teoria das inteligências múltiplas (as sete inteligências inicialmente concebidas e uma
oitava inteligência - a naturalista - que o autor, hoje já admite como possível) e a emoção, da
teoria da inteligência emocional, de certa forma, originaram a chamada educação emocional.
Desse modo, a educação emocional, certamente, não pode ser vista como um fenômeno exclusivamente escolar. Constitui-se num processo de construção permanente, originado no seio da família, passando pela escola e continuando por toda a vida. Porém, não
pode ser vista como mais um tipo de autoajuda, uma receita que transforma problemas
em soluções. E isso fica bastante evidente, considerando que o principal objetivo deste novo paradigma tem como premissa o crescimento emotivo-intelectual do ser humano.
Embora os estudos acerca da inteligência e educação emocionais sejam relativamente recentes,
parece inegável tratar-se de um processo de caráter psicopedagógico, derivado dos próprios processos de evolução da sociedade, da família e da escola.Também há fortes indícios de que esse encaminhamento pedagógico está. Em boa parte, delegado aos professores. Ou seja, a função de assumir
o papel de “alfabetizadores emocionais”, antes exercido intuitivamente, agora está consciente.
Nesse contexto, o objetivo preliminar deste artigo é fazer algumas considerações acerca
da inteligência e das emoções, como uma possibilidade importante para uma melhoria da
qualidade no processo de ensino e aprendizagem. E num segundo momento, pretende-se comentar alguns dos pressupostos que fundamentam, de alguma forma, a educação emocional.
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AFETIVIDADE E
DESENVOLVIMENTO HUMANO
A busca de respostas em relação ao ser humano e suas interações ocorrem frequentemente nos diversos locais da vida humana, o
que de fato se desconhece é como os processos desse desenvolvimento acontecem internamente, ou seja, nas estruturas fisiobiológicas e psicossociais do indivíduo. O humano
se desenvolve por estímulos e a neurociência
pontua quando fala das conexões neurais e
das sinapses cerebrais realizadas quando as
diversas áreas do cérebro são estimuladas
para realizar atividades como correr, pular,
abraçar, beijar, sentir, ouvir, fazendo o cérebro reagir aos diversos estímulos que resultam em observações comportamentais e sociais dos envolvidos. Fora estas questões, o
cérebro adapta, conectam e trabalham estas
reações de forma positiva ou não, dependendo da resposta que se dá às perguntas que
se faz – nas propostas didático-neuronais.

A que se contemplar um ambiente mais
seleto para que as interferências advindas
de casa – a não afetividade -, não completem as lacunas do cérebro do aprendiz, há
que se aterem as ações concretas, incentivando, apoiando, elevando a baixa autoestima, utilizando o toque – abraço, passar a
mão no cabelo, alisar as costas, dar a mão
-, estimulando o cérebro a responder positivamente a estes estímulos. Desta forma temos em Grispun (2004, p.76) que:

Os circuitos neurais constroem-se através
da afetividade primária. O sistema tensional,
pilar fundamental sobre o que se apoia toda a
aprendizagem, com assento anatômico no córtex pré-frontal do cérebro, se encontra ligado
por uma densa estrada de fibras nervosas
com estruturas do sistema límbico como o cíngulo anterior e a amígdala, responsáveis pela
motivação, o livre arbítrio e o processamenO contributo da neurociência apoia e funda- to do componente emocional dos estímulos.
menta a pedagogia da aprendizagem, fomenO desenvolvimento humano, então, se
tando diversificação da aplicabilidade da fala
do educador, da emoção com que ele trabalha processa de forma gradual e constante e as
com conceitos, da alegria que ele carrega e respostas vão aparecendo de acordo com o
mostra aos educandos. As crianças e adoles- oportunizado, e isto começa não só com o
centes sentem esta interação e desenvolvem nascimento, e sim muito antes, segundo Bare reagem de acordo com os estímulos que re- ros (2003, p.1), “a afetividade acompanha o
cebe – se o educador grita, eles gritam; se pu- ser humano desde a sua vida intrauterina até
nem, eles escondem o “jogo”; se mente, eles a morte se manifestando como uma fonte geo imitam; se é alegre, eles o são também; se radora de potência e energia”. A afetividade
abre oportunidade de diálogo, eles se sentem pode ser comparada ao “alicerce sobre o qual
seguros... -, assim, o cérebro vai registrando e se constrói o conhecimento racional” e por isso
vai balizando estas sensações e vai guardan- deve ser “prazerosa e ligada à ação afetiva”.
do o que a eles interessam. Nesta reflexão,
Portanto, a afetividade se entrelaça com
temos uma parcela de contribuição na modelação do caráter e personalidade do indivíduo. o saber, com o seu desenvolvimento e o indivíduo feliz reage positivamente a novas
informações, pois sua autoestima está organizada e equilibrada, pronta para novos
estímulos, sejam eles desafiadores, dramá498
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ticos, cômicos e físicos. A capacidade dos
indivíduos de se emocionarem os faz diferentes, podendo reconstruir o mundo e o
conhecimento, também, a partir das emoções e do afeto que impulsionam a vida, e,
não apenas do ensino mecanizado da vida.
Entendemos que o ambiente alegre e afetivo motiva as interações, gera alegria, renova
energias, gera mudança de ações, impulsiona o
indivíduo a crescer saudável emocionalmente.

Pensando desenvolvimento humano e
afetividade tem em Santos (2010, p.15):
É “provável que a emoção auxilia o raciocínio” em especial quando se trata das questões pessoais e sociais que envolvem risco
e conflito. As emoções e sentimentos constituem aspectos centrais na regulação biológica e estabelecem uma ponte entre os processos racionais e não racionais. As emoções
desempenham uma função na comunicação
de significados a nossos interlocutores e podem ter também papel na orientação cognitiva. A estreita relação entre cognição e
emoção refere-se não apenas as emoções
básicas que são automáticas e, normalmente, envolvem situações extremas que afetam
o indivíduo de maneira mais perceptível ao
observador externo. Essa relação também
se refere aos sentimentos de fundo, aos
humores, que contribuem ou funcionam
como um obstáculo para a adoção de atitudes e posicionamentos no interior das aulas.

Sendo a afetividade presença constante na
vida humana, citamos Vygotsky (2003, p.121)
que diz:
As reações emocionais exercem influência
essencial e absoluta em todas as formas de
nosso comportamento e em todos os momentos do processo educativo. Se quisermos
que os alunos recordem melhor ou exercitem
mais seu pensamento, devemos fazer com
que essas atividades sejam emocionalmente
estimuladas. A experiência e a pesquisa tem
demonstrado que um fato impregnado de
emoção é recordado de forma mais sólida,
Assim, entendemos que o compromisso afefirme e prolongada que um feito indiferente. tivo ultrapassa limites conceituais, mas atinge
esferas profundas de comprometimento e
A troca afetiva entre os pares também responsabilidade com aqueles que necessioportuniza um desenvolvimento gradu- tam desenvolver-se integralmente como seal e seguro em relação ao bem estar, a re- res partícipes do mundo em habitam. Auxilacionar o ambiente a aspectos positi- liar o ser em seu desenvolvimento é dar-lhe
vos e a fazer dele um lugar de convívio. subsídios concretos de mundo, de vida, de
emoções articuladas na parceria, solidariedaNeste desenvolvimento afetivo trabalham de, compreensão, autonomia e respeito com
em equipe: a família, a escola e a sociedade, e pelo outro. Relvas (2012, p.1), nos dizem
a primeira dando os primeiros aportes afeti- que: receptividade, resposta, valorização das
vos, sociais, psicológicos e morais; a segun- potencialidades, organização e caracterizada dando segmento ao primeiro e promo- ção, bem como organizar movimentos reflevendo alegria e prazer no desenvolvimento xos, habilidades perceptivas e físicas, comuintegral do ser e o terceiro alicerçando o nicação discursiva e habilidades relacionais.
bem estar, as oportunidades, o reconhecimento das potencialidades individuais na
diversidade da sociedade em que se vive.
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É preciso reconhecer que a emoção é a centelha da vida, ou melhor, é o estímulo desencadeador e fixador da informação na memória. Em outras palavras: é através da emoção
que o cérebro seleciona o que é importante
ou não, transformando em uma aprendizagem significativa o tempo todo. Um professor ‘emocionado’ demanda do aluno novas
emoções e isto gera dúvidas, experimentações e aprendizagens. É o cérebro em plasticidade para aprender, criar competências.
Desta forma, entendemos que não há separação entre emoção, afetividade, aprendizagem
e cérebro, são todos elementos constitutivos
das sinapses neuronais efetivadas pelos neurotransmissores que numa corrida desabalada
enveredam pelos hemisférios cerebrais criando plasticidade e ativação dos lóbulos responsáveis pelas interações elencadas acima.

O CÉREBRO - COMO ELE APRENDE

Silveira (2004, p. 1) em seu artigo “O funcionamento do cérebro no processo de
aprendizagem” cita experiências da Dra. Marian Diamond, neuroanatomista americana,
realizadas com ratos mostrando que os animais criados com estímulos (brinquedos), desenvolveram um córtex cerebral com o maior
número de células nervosas, acredita-se que
o mesmo aconteça com os seres humanos.
Em estudos feitos em relação ao cérebro tem-se conhecimento que ele se divide
em dois hemisférios e de acordo com o lado
usado, desenvolve esta ou àquela habilidade, mas para que haja de fato um funcionamento adequado é necessário a integração
entre os dois. Portanto, é necessário ativar
a atenção e isto pode ser feito utilizando-se recursos como a música, que diminui o
ritmo cerebral e o equilíbrio entre os dois
hemisférios acontece. Quanto mais baixo
o ritmo, mais atenção, pois o cérebro esvazia-se e abre espaço para a aprendizagem.

O cérebro é o órgão mais importante do nosso
O PAPEL DA ESCOLA NO CONTEXTO
corpo e responsável pelas ações voluntárias e inDA EDUCAÇÃO EMOCIONAL
voluntárias do mesmo, as primeiras relacionadas
com aquilo que podemos controlar como comer,
A educação emocional deve ser visfalar, brincar, entre outras, e àquelas como o bater do coração, a respiração e outras voltadas à ta como uma forma otimizada a do proações que independem da vontade do homem. cesso cognitivo. Dizer que a emoção é
importante no processo pedagógico é reAssim, sabemos que o cérebro necessita dos dundante. O diferencial hoje, parece estar
neurônios, que se utilizam do oxigênio e tro- na possibilidade de otimizar essa emoção.
cam substâncias químicas, e que este conjunto Entretanto, a educação emocional jamais
precisa ser estimulado para que se obtenham pode ser vista como uma fórmula miraculorespostas e ambientes enriquecidos de estímu- sa como a verdadeira redenção para todos
los, com recursos materiais, atividades físicas os problemas da educação. Nem, tampoue alimentação adequada, influenciando no de- co, ser vista como mais um mero modismo.
senvolvimento do cérebro e da aprendizagem.
Estudos relacionados ao cérebro nos dizem que
a capacidade de desenvolvimento do mesmo
começa quando somos pequenos e que quanto
mais estímulos proporcionarmos mais neurônios
nascendo, melhorando a capacidade cognitiva.
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A concepção de um modelo ideal para
a operacionalização da educação emocional, até hoje, não se constitui numa unanimidade. O que existem é projetos, a grande
maioria apresentando resultados extremamente positivos, o que não garante a impossibilidade do fracasso. O fato é que a chamada educação emocional é, muitas vezes,
uma “lição” muito sofisticada. Incorrer num
reducionismo teórico, ou prático, pode constituir-se numa experiência frustrante, sujeita a resultados extremamente desastrosos.
Outra questão importante, a qual vale a
pena ressaltar, é a visão lacônica que se tem,
muitas vezes, em relação à emoção. Nesses
casos, a emoção é reduzida à afetividade, ou
seja, a visão de que uma relação harmônica
entre professor e aluno, se traduz numa garantia de aprendizagem. E claro que essa relação afetiva, não pode ser desconsiderada do
contexto pedagógico, mas, jamais a educação
emocional pode ser resumida nessa relação.

Parece bastante evidente, que a partir do
momento em que o professor for capaz de reconhecer as emoções de seus alunos (alegria,
tristeza, medo, raiva, vergonha...), inevitavelmente, estará criando um canal extremamente
fértil e acessível para uma perfeita interação.
Assim, a perspectiva de implementação de um modelo de educação emocional pleno, compartilhado linearmente com
o processo cognitivo, ainda terá um longo
caminho a percorrer. Não se pode esquecer que Rosseau, Pestalozzi, Montessori,
Makarenko, Wallon e tantos outros pedagogos provavelmente já sabiam disso, e ressaltaram o valor das emoções na aprendizagem, embora, sem o refinamento e o
caráter científico do modelo contemporâneo

Outro aspecto fundamental a ser considerado nesse contexto, é a função do educador,
o qual deverá ter a sensibilidade necessária
para transpor as barreiras do seu próprio conhecimento, e da sua prática em sala de aula.
E isso pressupõe que ele não é um mero
transmissor de conhecimentos, mas, acima
de tudo, deve ser capaz de preparar os seus
alunos para serem eles mesmos, de modo que
sejam conscientes e responsáveis na sua capacidade de ser, de sentir, de pensar e de agir.
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COMO AS ESCOLAS PODEM
ESTIMULAR A INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL DE SEUS ALUNOS
A Inteligência Emocional, ferramenta que ajuda a entender e lidar melhor com
suas emoções pode muito bem ser desenvolvida desde cedo, por meio da educação na escola e no próprio seio familiar.
Como o desenvolvimento emocional é um
processo de construção altamente influenciado pelo meio, as escolas precisam exercer um
papel ativo na formação das crianças e dos
jovens. Em alguns países já se pratica a educação emocional na escola, em alguns casos
com status de disciplina do currículo — com
nomes como “alfabetização emocional” ou “a
ciência do eu” —, enquanto em outros com
programas paralelos, relacionados à solução
criativa de conflitos, programas de desenvolvimento e competência social, dentre outros.
Outra possibilidade pedagógica é ministrar
a educação emocional em linhas transversais,
interligando diversas disciplinas por meio da
colaboração dos professores. Esse processo é
um pouco mais difícil de ser coordenado, uma
vez que envolve a construção de atividades
complementares em diversas matérias, no
entanto, é a mais recomendada, pois não cria
momentos artificiais de debate. Em vez disso,
problematiza relações e emoções que surgem
ao longo de um trabalho em grupo ou quando
um aluno se sente contrariado por professores
ou colegas, por exemplo. Muito mais natural.
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No processo da educação emocional, a função do professor é absolutamente fundamental, usando sua sensibilidade para transpor as
barreiras do seu próprio conhecimento e da
sua prática em sala de aula para abrir espaço
para o debate e para a educação emocional.
Isso pressupõe que o profissional seja mais do
que um vetor de conhecimentos, passando a
atuar com a intenção de realmente preparar
os alunos a serem conscientes e responsáveis
em sua forma de sentir, de pensar e de agir.
Reconhecendo as emoções das pessoas ao seu redor, o professor pode criar um
canal extremamente fértil e acessível para
uma interação equilibrada a partir de sentimentos como alegria, tristeza, medo, raiva
ou até vergonha. Fazer isso inclusive potencializa a capacidade de aprendizado de conteúdos mais tradicionais, pois permite que
cada um entenda e desafie os limites de seus
estudos e os obstáculos que encontra tanto
para aprender o conteúdo quanto para se relacionar com a família e os professores que
fazem parte desse processo de aprendizado
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pontuamos como emoção qualquer tipo de reação que o indivíduo possa externar, seja ela expressivamente ou pela palavra e gestos. As emoções alteradas embotam o cérebro a um raciocínio lógico e coerente, afetando e interferindo na cognição.
A aprendizagem se faz em ambiente agradável, equilibrado, feliz e isto deve ser pensado
pelo educador e de que forma se dará. Conhecendo sua clientela, se apropriando da afetividade, criando um ambiente motivacional, ativará áreas do cérebro que estarão em conformidade com as propostas e regras estabelecidas pelo grupo, desestressando o ambiente e
promovendo uma aprendizagem condizente. É necessário um trabalho de equipe – educador
e sujeitos da aprendizagem -, para que ela se sustente e se perpetue. Ambiente estressante prejudica a aprendizagem e não promove a permeabilidade e receptividade da mesma.
Ambiente estressante gera ativação dos hormônios de noradrenalina e cortisol que segregam o cérebro em resposta a situações adversas ou de sobrecarga tensional afetando os
processos de consolidação da memória e bloqueando o córtex pré-frontal, impedindo de dirigir e focar atenção experienciais de aprendizagem, que alteram a capacidade de resolução
inteligente de conflitos, embotando habilidades fundamentais para a resolução dos mesmos.
Pensando aprendizagem constatamos que é possível tecer ações concretas que possam ser experimentadas possibilitando a ativação do hemisfério direito, que são: simulação de acontecimentos históricos, articulação
entre desenho e música, a língua e as letras, contação de histórias, dramatizações, envolvendo o indivíduo num cenário construtor de habilidades e possíveis ativações neuronais.
Sabe-se, então, que o cérebro é ativado em seu aspecto neuroquímico, biológico, anatômico,
psicossocial, fisiológico, celular e emocional. Nesse aspecto, a neurociência vem como aporte para
a aprendizagem, auxiliando o educador em suas intervenções para melhor significar a cognição e
interesse para que o cérebro guarde na memória de longo prazo o conhecimento promovido e, os
recursos utilizados para tal, estimulando os canais sensoriais dos envolvidos nas “ensinagens”.
Portanto, um clima emocional estável auxilia na aprendizagem, e se o indivíduo não o tem em
seu ambiente social, é possível que o tenha no ambiente educativo de suas aprendizagens, e aqui
aporta o educador-pesquisador, ciente de seu compromisso com o outro e de sua responsabilidade com o outro. Permanecem interligados emoção e atenção que fundamentam as bases cognitivas, estabelecendo relações essenciais entre interferência, afetividade, emoção e aprendizagem.
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ARTES E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS COMO MEIOS DE EXPRESSÃO E
COMUNICAÇÃO PARA A APRENDIZAGEM
RESUMO: Sons, cores e gestos inventam a arte. Podemos estar em um show de música,

ouvindo instrumentos feitos com os mais inusitados materiais, andar por uma instalação cheia
de cores e formas, assistir a uma peça de teatro, interpretá-la na escola ou simplesmente
estar em um terminal de ônibus, em uma estação ferroviária, no metrô, e depararmos com
uma bailarina que de repente começa a dançar, a arte é assim, pode estar aqui, ali, acolá, é
preciso estar atento para perceber as muitas linguagens que nos convidam a pensar, sentir
e criar. Estudar arte é conhecer diferentes linguagens e compreender como construímos
conhecimento por meio de sons, movimentos e imagens. Na elaboração deste artigo científico
tivemos a contribuição de vários autores, como: Vicente Lanier, Ana Mae Barbosa e usamos
como referência os Parâmetros Curriculares Nacionais.

Palavras-chave: Arte; Linguagens; Criação.
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INTRODUÇÃO
A elaboração desse artigo tem como finalidade mostrar as artes e manifestações culturais como meios de expressão e comunicação para a aprendizagem. A arte deve fazer parte do cotidiano escolar, pois através da arte e suas
manifestações culturais, que o indivíduo exterioriza suas emoções e sentimentos representados de diversas maneiras, como pintura, desenhos, dramatizações, entre outras.

Tem como objetivos específicos, abordar todo um processo histórico no ensino das artes, conceituar criatividade e expressão criadora, identificar as etapas do
processo da criação gráfica da criança, desenvolver técnicas expressivas que sejam importantes contribuições para o desenvolvimento educacional do indivíduo.

Cabe ainda destacar que a importância de se desenvolver esse trabalho centra-se no empenho de caráter científico que o trabalho pretende apresentar, haja vista a extensão que se pretende alcançar com a execução do mesmo. Outro aspecto refere-se à relevância social do estudo, uma vez que seus resultados poderão
contribuir consideravelmente para uma nova visão do ensino de arte e suas metodologias,
especialmente no que se refere ao desenvolvimento criativo e aprendizagem da criança.
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ARTE EDUCAÇÃO NO DECORRER
DA HISTÓRIA DA HUMANIDADE
Muito do que hoje chamamos de arte, na
época em que foi criado não era considerado
como tal. Vários artefatos tinham, entre outras
funções, a religiosa ou ritualística. Um exemplo são as pinturas conhecidas como arte rupestre que são artes antigas dos homens das
cavernas que representavam em desenhos nas
paredes. Essa expressão artística é contextualizada por meio de tensões entre linhas e tons
que representam a vivência dos povos antigos.
Assim, o ensino e a aprendizagem da
arte fazem parte, de acordo com normas
e valores estabelecidos em cada ambiente cultural, do conhecimento que envolve
a produção artística em todos os tempos.

Aesse respeito, escreve Zamboni (2006, p. 39):
A arte, em todas as épocas, também se desenvolveu baseada em paradigmas. De maneira mais ou menos formal, sempre um conjunto de ideias orientou a feitura das artes, desde
as pinturas em cavernas, quando os temas
assumiram o desejo da dominação da caça e
dos animais, até as releituras pós-modernistas dos dias atuais (ZAMBONI, 2006, p. 39).
Na época das colonizações, como por exemplo, o do Brasil existia artistas que retratavam
por meio de desenhos, pinturas e outras técnicas artísticas, o lugar descoberto. O povo que
habitava o Brasil quando ele foi “descoberto”
pelos europeus já possuía uma arte própria,
que expressava sua forma de viver, seus costumes, hábitos e pensamentos. A partir das
ações dos Jesuítas que vieram ao Brasil para
pacificar e catequizar os índios surge à primeira manifestação do ensino de arte no Brasil,
por meio da dança, música, teatro e poesia.

Nesta época, os conhecimentos artísticos
eram transmitidos pela tradição, passados de
geração em geração. Neste contexto, de acordo com Martins (1998, p. 14), “desde a época
em que habitava as cavernas, o ser humano
vem manipulando cores, formas, gestos, esDesta maneira, percebe-se que o homem
paços, sons, silêncios, superfícies, movimentos, luzes, etc., com a intenção de dar senti- empenha-se em utilizar formas culturais
do a algo, de comunicar-se com os outros.” que registrem a apreensão do real que não é
o aspecto fiel de seu mundo, mas a maneiAssim, ao longo dos anos sempre existiu ra como ele apreende este mundo, ou seja,
diferentes produções artísticas que foram como o homem reconhece e se reconhece
construídas nas mais diversas práticas e re- no mundo, como ele dá ao seu mundo um
lações sociais. Essas criações artísticas reve- novo mundo e que é compreendido pela sua
lam a história sociocultural da humanidade, atuação e percepção manifestada na arte.
além de expressar, refletir e interpretar a realidade a partir do trabalho criativo do homem, o qual expõe diversas visões de mundo.
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HISTÓRIA DAS ARTES E SEU ENSINO
A arte representa uma das formas possíveis de expressar o real em um determinado momento histórico. A manifestação
artística expressa por meio de símbolos à
história da vida dos homens, dos conflitos
e das condições materiais que lhe permitiram ser homem. Na representação artística
está consubstanciada a forma de ser, pensar
e agir do homem. Ela possui a função generalizante de armazenar em seu interior condições históricas, econômicas e culturais
que possibilitaram a produção da mesma.
O ensino de Artes no Brasil atende às orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNS), como referenciais para a execução do conteúdo
artístico. De acordo com tais documentos,
A educação em arte propicia o desenvolvimento do pensamento artístico e da percepção estética, que caracterizam um mundo
próprio de ordenar e dar sentido à experiência humana: o aluno desenvolve sua sensibilidade, percepção e imaginação, tanto ao
realizar formas artísticas quanto na ação de
apreciar e conhecer as formas produzidas
por ele e pelos colegas, pela natureza e nas
diferentes culturas. (BRASIL, 1997, p. 19).
Nesta perspectiva, o ensino da arte abrange uma função que diz respeito à função
social das manifestações artísticas. A arte
de cada cultura revela o modo de perceber,
sentir e articular significados e valores que
governam os diferentes tipos de relações
entre os indivíduos na sociedade. A arte solicita a visão, a escuta e os demais sentidos
como portas de entrada para uma compreensão mais significativa das questões sociais.

O ensino de Arte é identificado pela visão humanista e filosófica que demarcou as tendências tradicionalista e escolanovista. Embora
ambas se contraponham em proposições, métodos e entendimento dos papéis do professor
e do aluno, ficam evidentes as influências que
exerceram nas ações escolares de Arte. Essas
tendências vigoraram desde o início do século e ainda hoje participam das escolhas pedagógicas e estéticas de professores de Arte.
A primeira manifestação artística genuinamente nacional iniciou-se no Brasil na Semana de Arte Moderna de 1922. Posteriormente,
os precursores deste movimento tornaram-se
referência para a arte brasileira. Os movimentos seguintes tiveram como referências artistas como Tarsila do Amaral, Portinari e Anita
Malfatti, que apresentaram, por meio da linguagem visual, características da história brasileira. Portanto, a arte no Brasil iniciou-se com
o intuito de formar uma identidade nacional. A
contextualização histórica foi muito propícia
para o surgimento do Movimento Modernista, uma vez que tal movimento foi resultado
de um grupo de intelectuais que estavam criticando o panorama artístico da época e buscando inspirações nas vanguardas europeias.
Na entrada da década de 60, arte-educadores, principalmente americanos, lançaram
as bases para uma nova mudança de foco
dentro do ensino de Arte, questionando basicamente a ideia do desenvolvimento espontâneo da expressão artística da criança
e procurando definir a contribuição específica da arte para a educação do ser humano.
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A reflexão que inaugurou uma nova tendência,
cujo objetivo era precisar o fenômeno artístico
como conteúdo curricular, articulou-se num
duplo movimento: de um lado, a revisão crítica
da livre expressão; de outro, a investigação da
natureza da arte como forma de conhecimento.

do ensino de artes está vinculado à vida social do indivíduo, tornando-se instrumento de
reflexão sobre a realidade, para que o aluno
atue de forma ativa com potencial de criação
e ação no meio em que está situado. A arte a
favor do desenvolvimento do senso crítico do
cidadão. Como salienta Mattar (2010, p. 99), “A
arte, tão antiga quanto o próprio ser humano,
é uma das maneiras encontradas por ele para
transcender a si mesmo. Complexa e profunda, essa área de conhecimento traz o testemunho do homem sobre sua própria existência.”

No início da década de 70 autores responsáveis pela mudança de rumo do ensino de
Arte nos Estados Unidos afirmavam que o
desenvolvimento artístico é resultado de formas complexas de aprendizagem e, portanto,
não ocorre automaticamente à medida que
a criança cresce; é tarefa do professor propiO conhecimento da arte abre perspecticiar essa aprendizagem por meio da instrução. vas para que o aluno tenha uma compreensão do mundo na qual a dimensão poO ensino de Artes no Brasil apresentou, des- ética esteja presente: a arte ensina que é
de a década de 70, diversas peculiaridades possível transformar continuamente a exisno que diz respeito à sua forma e conteúdo. tência, que é preciso mudar referências a cada
momento, ser flexível. Isso quer dizer que
Artes tem sido uma matéria obrigatória criar e conhecer são indissociáveis e a flexibiem escolas primárias e secundárias (1° e 2° lidade é condição fundamental para aprender.
graus) no Brasil já há 17 anos. Isto não foi
uma conquista de arte-educadores brasileiBARBOSA (2008,
p.
100)
afirma:
ros, mas uma criação ideológica de educaAtravés da Arte, é possível desenvolver a
dores norte-americanos que, sob um acordo percepção e a imaginação para apreender a
oficial (Acordo MEC-USAID), reformulou a realidade do meio ambiente, desenvolver a
Educação Brasileira, estabelecendo em 1971 capacidade crítica, permitindo analisar a reos objetivos e o currículo configurado na Lei alidade percebida e desenvolver a capacidaFederal n° 5692 denominada Diretrizes e de criadora de maneira a mudar a realidade
Bases da Educação (BARBOSA, 2002, p. 9). que foi analisada (BARBOSA, 2008, p. 100)
A afirmação acima, referida, é apresentada por
Ana Mae Barbosa data de final da década de 80.
Em outra parte do mesmo texto, ela explicita
que “em 17 anos de ensino obrigatório da arte,
não houve desenvolvimento da qualidade estética da arte-educação nas escolas”. O que ela
concebe como qualidade estética é o fato do
ensino de artes não ter adquirido o seu verdadeiro papel de transformação social. Esta configuração ainda está presente na atual conjuntura
educacional do ensino que, por sua vez, dogmatiza o ensino de Artes como lazer e recreação.
Neste sentido, percebe-se a necessidade
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Entre os anos 20 e 70, as escolas brasileiras viveram outras experiências no âmbito do ensino
e aprendizagem de arte, fortemente sustentadas pela estética modernista e com base na tendência escolanovista. O ensino de Arte volta-se
para o desenvolvimento natural da criança, centrado no respeito às suas necessidades e aspirações, valorizando suas formas de expressão e de
compreensão do mundo. As práticas pedagógicas, que eram diretivas, com ênfase na repetição
de modelos e no professor, são redimensionadas, deslocando-se a ênfase para os processos
de desenvolvimento do aluno e sua criação.
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No período que vai dos anos 20 aos dias de
hoje, faixa de tempo concomitante àquela em
que se assistiram várias tentativas de se trabalhar à arte também fora das escolas, vive-se o
crescimento de movimentos culturais, anunciando a modernidade e vanguardas, como a
Semana de Arte Moderna de São Paulo, em
1922, que já fora mencionada neste capítulo.
Diante dessas reflexões a respeito da história da arte e seu ensino, menciona MARTINS
(1998):
Meu ponto de vista é que a história da arte
nunca pode ser um fim em si mesmo, mas deve
sempre ser uma força gerativa. Sua energia
surge não apenas de nossa habilidade em dar
várias interpretações ao que vemos – o que
está realmente à nossa frente – mas de nossa
habilidade de assimilar e chegar a um acordo
com o próprio passado, com o qual nosso relacionamento é uma luta constante. Certamente a luta é inevitável, aquela multiplicidade de
interpretações é igualmente inevitável e as
opções são desnorteadamente muitas quando
surge a definição da própria história da arte.
É dever de o educador apresentar uma útil
seleção de possibilidades (MARTINS 1998):
Portanto, a arte é uma representação da realidade, é um meio de compreender fatos históricos, tornando-se um objeto socialmente
construído. Ela deve ser inserida no ambiente
educacional a fim de torná-la conhecimento
escolar. O entendimento da arte na sala de
aula deve fornecer subsídios para que o educando a compreenda arte como comunicação,
sendo um meio pelo qual o homem mostra
ao mundo a sua aspiração, inspiração inquietude e ousadia expostas às contingências
da realidade; tornando-se necessário, desta
forma, despertar nos alunos e futuros professores a necessidade que a manifestação
artística possa e deva ser fruto da reflexão.

O QUE É ARTE?
Afinal o que é arte? O questionamento que
move nosso estudo é feito até mesmo por
artistas. Na 29ª Bienal de Arte de São Paulo, em 2010, o pernambucano Paulo Bruscky
(1949) fez essa pergunta ao público. Na obra
“O que é arte? Para que serve?” de 1978 o
artista multimídia e poeta questionam a todos sobre a função da arte. Para muitos pode
parecer estranho um artista fazer esse tipo de
indagação, pois é comum as pessoas acreditarem que os artistas sempre sabem o que é
arte e qual sua função no ensino nas escolas.
Contudo, além de os artistas em geral se
questionar constantemente sobre os significados e as dimensões do ensino da arte, ela
tem mudado tanto nos últimos tempos que
mesmo um artista pode fazer essa pergunta sem causar espanto. Fazer perguntas a si
mesmo e aos outros artistas é natural nos
seres humanos, que buscam tentar compreender todas as coisas, o que inclui a arte.
O papel da arte não é mesmo em cada
época, lugar ou cultura. A maneira como
nos relacionamos com a arte também está
sempre em mudança. Encontrar respostas para esse tipo de questionamento pode
parecer difícil, mas é possível perceber algumas pistas observando a própria arte.
Ao longo dos tempos, criamos diferentes
modos de fazer arte, por razões diversas. Na
contemporaneidade, as maneiras de criar
arte são ainda variadas. Responder às questões feitas pelo artista Paulo Bruscky requer
investigar como os seres humanos produzem arte e cultura. Assim como as pessoas,
a cultura está em constante movimento, em
fluxos de pensamentos, valores e gostos.
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Em relação à arte na educação, é importante destacar as possibilidades de aprendizagem e a importância da arte na educação.
Antes de ser preparado para explicar a importância da arte na educação, o professor deverá estar preparado para entender e explicar a
função da arte para o indivíduo e a sociedade.

filmes ou vídeo – teipes, desenho ou recriação de espaços urbanos, produção de histórias em quadrinhos, m suma, desenvolvendo
todas essas atividades de ateliê, de que os
professores gostam muito, mesmo incluindo o
folclore, a arte popular e a média, o mais provável é que nossos alunos estarão essencialmente limitados no crescimento que poderíO papel da arte na educação é grandemente amos provocar neles (LANIER, 1984, p. 6-7).
afetado pelo modo como o professor e o aluno veem o papel da arte fora da escola. Como
O trabalho com arte na escola tem uma amdiz Barbosa, 1975: “A arte não tem importân- plitude limitada, mas ainda há possibilidades
cia para o homem somente como instrumento dessa ação educativa ser quantitativa e quapara desenvolver sua criatividade, sua percep- litativamente bem feita. Para isso, seu proção, etc.; mas tem importância em si mes- fessor precisa encontrar condições de aperma, como assunto, como objeto de estudos”. feiçoar-se continuamente, tanto em saberes
artístico e sua história, quanto em saberes
Ao enfatizar que o professor de arte deve sobre a organização e o desenvolvimento
assumir em suas aulas um conceito central do trabalho de educação escolar em arte.
forte, vinculado às referências artísticas, e
que a sua principal finalidade deve ser evoluPara a realização de cursos de arte com
ção do domínio dos procedimentos estéticos. qualidade, Lanier, diz:
Não é suficiente dizer que os alunos preciPara repensarmos e realizarem cursos de sam dominar os conhecimentos, é necessário
Arte na escola, Vicente Lanier os lembra que: dizer como fazê-lo, isto é, investigar objetivos e métodos seguros e eficazes para a asEvidentemente, cada aluno em particular – similação dos conhecimentos. [...] O ensino
criança ou adulto – terá seus próprios inte- somente é bem sucedido quando os objetiresses estéticos, ponto a partir do qual pode vos do professor coincidem com os objetivos
ser levado para um envolvimento mais amplo. de estudos do aluno e é praticado tendo em
Para um, poderá ser a colcha da vovó, para vista o desenvolvimento das suas forças inoutro, posters de artistas. Devemos explo- telectuais. [...] Quando mencionamos que a
rar esses interesses pessoais. Entretanto, os finalidade do processo de ensino é proporcurrículos são normalmente planejados para cionar aos alunos os meios para que assimigrupos e não para indivíduos e, portanto, é lem ativamente os conhecimentos é porque
importante identificar ou prever aquelas ar- a natureza do trabalho docente é a mediates populares que podem servir como o de- ção da relação cognitiva entre o aluno e as
nominador comum mais abrangente do in- matérias de ensino. (LANIER, 1984, p. 54-5).
teresse da juventude.[...] Contudo, mesmo o
mais contemporâneo conteúdo de curso não
irá garantir o tipo de crescimento que nossa ideia de conceito central forte sugere, se
não estiver implementado por procedimentos
adequados em sala de aula. Se reduzirmos o
currículo de Arte aos bordados, produção de
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A linguagem da arte na educação tem um
papel fundamental, envolvendo os aspectos
cognitivos, sensíveis e culturais. Até bem pouco tempo o aspecto cognitivo não era considerado e esta não estava integrada na educação
básica. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9.394/96 veio garantir este espaço à educação, bem como o da arte neste contexto.

Muitas vezes, vemos pinturas e desenhos,
lemos livros, ouvimos músicas, assistimos a
peças teatrais, a espetáculos de dança, a filmes de modo tão natural que não nos damos
conta de como essas linguagens são construídas. Em cada tempo e lugar, as linguagens
tiveram um modo e um propósito ao serem
criadas, e também receberam algum tipo de
valor ou grau de importância. Estudar sobre
CONCEITUAR LINGUAGEM E
as linguagens artísticas possibilita ampliar
EXPRESSÃO CRIADORA
conhecimentos e desenvolver habilidades
para que possamos ler e criar em arte. As
Toda a criação corresponde a um pro- linguagens podem estar misturadas ou não.
cesso de transformação e esta corARTE EM TODOS OS LUGARES
responde
a
certas
necessidades.
Na criança a expressão criadora é uma
tendência natural de comunicação, que se
manifesta nas dramatizações (jogos dramáticos), composições ou manifestações
plásticas nas quais se projeta e se revela o essencial da própria personalidade.
Para os professores, estimular estas manifestações é permitir à criança desenvolver a
percepção, a imaginação, a observação, o raciocínio, o controle gestual e uma constante
pesquisa das próprias emoções, que na práxis
artística ela avalia e incorpora favorecendo,
assim, o desenvolvimento pleno de sua personalidade, harmonizando a atividade intelectual, a sensibilidade e as habilidades motoras.
Linguagens
que
se
misturam
As linguagens artísticas nascem da necessidade humana de se comunicar e agir no
mundo, de estabelecer diferentes maneiras
de dialogar sobre tudo o que o ser humano
percebe, vive e sente. Linguagens que foram
criadas por pessoas que precisavam contar
sobre suas experiências, manifestar expressões, opiniões e poéticas. Os artistas criaram e continuam a criar linguagens na arte.

Nós podemos ser surpreendidos pelas linguagens artísticas ao perceber imagens, sons,
luzes que iluminam uma cidade, ao deparar
com uma escadaria toda colorida, ou ao sentar-se em um banco de praça. Isso é arte pública.
As obras de arte pública podem acontecer
por um tempo ou ser permanentes em determinado local. Museus e galerias abrigam obras
de arte e seus acervos também são públicos,
porém a expressão “arte pública” é usada para
identificar obras de arte que podem estar fora
desses espaços, como nas ruas, praças, terminais ou estações de transporte coletivo.
Às vezes, uma obra de arte em um lugar pelo qual já passamos muitas vezes,
mas ainda não nos demos conta, como no
caso de uma escultura ou um monumento. Em outras ocasiões, somos surpreendidos por projetos de arte pública que ficam
expostos apenas por um tempo: é o caso
das intervenções urbanas, que podem utilizar os mais variados recursos e tecnologias.
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A RUA É O LUGAR DA LINGUAGEM

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Vimos que a arte pública pode estar por
todos os lados, em sua cidade ou em outras
localidades que nós podemos visitar. São instalações, esculturas, intervenções urbanas,
pinturas em fachadas de prédios e outras ocorrências também da linguagem das artes cênicas e audiovisuais, como projeções artísticas.

A arte é uma representação da realidade,
é um meio de compreender fatos históricos,
tornando-se um objeto socialmente construído. Por isso é necessário despertar em
nossos alunos e futuros professores a necessidade de se manifestar artisticamente,
como um meio pelo qual mostra ao mundo
a sua aspiração, inspiração inquietude e ouO teatro popular de rua é um exemplo des- sadia expostas às contingências da realidade.
sa que se realiza em espaços aberto, com uma
plateia que, minutos antes da encenação, ainToda criança tem um potencial criativo
da não era plateia, formada por pessoas que mas, se não forem dadas condições, não for
estavam naquele local ou transeuntes que, criado um espaço para que ela use este popela curiosidade, ali pararam para assistir ao tencial, não amadureceu como ser humano
espetáculo. Durante a apresentação, essa criativo. É responsabilidade do professor, noplateia é livre, pode comer pipoca, ir embora tadamente do professor de artes, criar conse não gostar, rir, ou chorar a qualquer mo- dições para que a criança exerça plenamente
mento do espetáculo, até mesmo comentar a suas necessidades naturais de criação. Um
cena. O importante é participar, é se envol- ser criador não emerge nem absorve o que
ver com o clima da encenação apresentada. está aí, ele critica e se critica e está desperto para o imprevisível, pronto para o novo.
Misturando teatro, dança, música, circo, em As mais importantes contribuições para
uma combinação de várias linguagens artís- o desenvolvimento educacional da crianticas, o teatro popular de rua é uma arte hí- ça são as experiências e a experimentação.
brida. A história de sua origem é antiga, da
existência nos rituais da Pré- história, pasAtravés da união de todos, escola e colasando pelos gregos da história antiga, per- boradores disponibilizarem materiais e equicorrendo castelos e burgos medievais, che- pamentos básicos que venham favorecer
gando até os dias de hoje. As performances ações de apresentação de várias modalidae intervenções urbanas são linguagens ex- des artísticas: teatro, dança e música. Assim
ploradas também em apresentações cênicas. sendo, os educandos através da vivência
A vida cotidiana contemporânea nas cidades aprenderão com a arte que é possível transé tão corrida que, muitas vezes, as pessoas formar e ser flexível, elementos fundamentais
não se permitem estar disponíveis à poesia. para construir o seu próprio conhecimento.
Com tantas possibilidades de manipulação
de materiais e maneiras de fazer arte, as fronteiras entre uma linguagem e outra ficam cada
vez mais difíceis de definir. Desde tempos remotos, as linguagens artísticas são inventadas
e reinventadas. Uma não morre quando aparece outra, elas se misturam, se transformam.
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ADAPTAÇÃO DA CRIANÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Este artigo objetiva-se a analisar o processo de adaptação da criança na educação
infantil, considerando a importância da participação da família para o sucesso da adaptação.
Traçando um caminho desde o apego tipos de apego, separação dos pais o acolhimento
necessário e os medos. Percorrendo a responsabilidade da família e da escola.

Palavras-chaves: Adaptação; Educação infantil; Família.
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INTRODUÇÃO
O processo para eficácia da educação é necessário compreender desde o início, recordando
da história da educação infantil no Brasil, quando era vinculado à início das mulheres no mercado de trabalho e enfrentando a necessidade de um local para deixar os seus filhos. Por todo
o século XIX e início do século XX a concepção assistencialista se fazia presente, não se tinha
um caráter escolar, esse caráter só começou ser alterado após o reconhecimento da Constituição Federal de 1988, com aprovação da Lei de Diretrizes e Bases de 1996 à mesma que definiu a educação infantil como a primeira etapa da educação básica que tem como finalidade
o desenvolvimento integral da criança até cinco anos de idade, em seus aspectos físicos, psicológico, intelectual e social. Considerando esse olhar para educação infantil como a primeira
etapa da educação básica entendemos que a organização escolar quanto à educação inclusiva
precisa começar na educação infantil. Os três primeiros anos de vida da criança são de extrema importância para o desenvolvimento da personalidade, das linguagens e da socialização. As atividades desenvolvidas em tais instituições devem ser essencialmente pedagógicas
O processo de adaptação da criança na educação infantil é um período delicado que envolve
não só a criança, mas também pais e professores. O processo de adaptação gera sentimentos, insegurança e medos para todos os envolvidos. As reações podem variar muito, tanto em relação às
manifestações emocionais quanto ao tempo necessário para se efetivar o processo de adaptação.
Quando falamos em adaptação devemos considerar que sempre que enfrentamos uma situação nova, esse processo se desencadeia. O processo de adaptação, portanto, inicia com o nascimento, nos acompanha no decorrer de toda a vida e ressurge a cada nova situação que vivenciamos. A adaptação escolar é um processo que vai
exigir tanto da criança que busca adequar-se a essa nova realidade social e de seus
pais, quanto do educador e da instituição que precisa se preparar para recebê-la.
As literaturas usadas para a pesquisa se referem que os pais podem ser um dos facilitadores deste processo, por isso este trabalho busca investigar as influências das práticas educativas sobre o processo de adaptação das crianças na educação infantil.
Considerando o contexto social atual, onde as mães estão ingressando cada vez mais e mais cedo
no mercado de trabalho, surgem interrogações de como estão lidando com a adaptação dos filhos,
sendo que estão cadavez mais cedo dividindo os cuidados maternos com instituições, profissionais.
Para essa pesquisa buscamos algumas bases que dão suporte como Rapoport, Nanci Balaban.
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ADAPTAÇÃO DA CRIANÇA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Segundo Davini (1999, p. 45), quando esta
apresenta sua concepção adaptativa na esfera educacional, afirmando que “a adaptação é
todo um grande período, que abrange desde
as entrevistas e visitas preliminares dos pais
as escolas, bem como os primeiros dias, e o
primeiro ano de escolarização da criança”.
Como surgiu à adaptação?
Ao longo da história da Educação Infantil,
o processo de adaptação, foi por muitas vezes encarado pelos profissionais como sendo
um período de tempo e espaço determinado
pela própria instituição educacional, tendo
em vista à sujeição, o controle, a imposição
de normas, a ausência do choro, a domesticação dos corpos, o sujeito adaptado: a criança.
Entretanto, considerando as exigências educacionais atuais e a perspectiva vigente da
criança como sujeito de direitos, ator social,
de acordo com Martins Filho (2006), o processo de adaptação, é, pois, um processo de
socialização construtivo entre pares educativos (pais, crianças, professores e instituição),
é um espaço de relações, mediações e interações dialógicas para todos os envolvidos diretos e indiretos no processo. Segundo Borges
e Souza (2002, p. 32), “imaginar que o sucesso
de um processo de adaptação se resume a ter
ausência de choro é banalizar uma situação
que não termina em si mesma”. É desconsiderar as nuances abrangentes deste processo,
que possui múltiplos aspectos determinantes.
[...] Inserção, ingresso, acolhida, não é uma
questão de adaptação no sentido de modulação, que considera a criança como um
sujeito passivo que se submete, se acomoda se enquadra a uma dada situação. É um
momento fundamental e delicado que não
pode ser considerado como simples acei
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tação de um ambiente desconhecido e de
separação da mãe ou de uma figura familiar, ou de fazer a criança parar de chorar. É
preciso enxergar para além das aparências,
dos aspectos superficiais, e adquirir uma
compreensão das interações humanas, da
afetividade positiva na perspectiva walloniana, para entender os sentidos e os significados desse processo (STRENZEL, 2000, P.3).
Desse modo coadunamos com Davini (1999, p. 45), quando esta apresenta sua
concepção adaptativa na esfera educacional, afirmando que “a adaptação é todo um
grande período, que abrange desde as entrevistas e visitas preliminares dos pais as
escolas, bem como os primeiros dias, e o
primeiro ano de escolarização da criança”.
Entender a adaptação como uma oportunidade para aprender constitui-se num desafio
e remete a dois pontos que reúnem valores
importantes para nossos atos acolhimento
e aproximação. Corrêa (2008) comenta que
acolher tem a ver com a atitude de aceitação e hospitalidade que podemos ter frente
ao outro. Em relação à adaptação, o autor,
expõe também que, além de serem acolhidas, as crianças precisam aprender a acolher
umas as outras, eis aí um processo relacional de interação e mediação. Portanto, não
é necessariamente um processo natural, porém algo a ser construído por todos os que
atuam na dinâmica educacional (professores, alunos, funcionários, pais). Para tanto,
muito mais do que discursos, precisamos de
práticas, atitudes coerentes e convincentes,
que atinjam mais as emoções e o caráter, do
que o intelecto. Neste sentido, a adaptação
é entendida como processo amplo no qual
a atividade das crianças e a intervenção dos
adultos constituem um bloco de motivação
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no processo maturativo e de aprendizagem
de cada criança, um contexto de interações
sociais e formulação de vínculos afetivos.
Assim, para Ujiie (2005), a sala de aula é um
ambiente onde as emoções se expressam e
a infância é a fase emocional por excelência. Dessa forma, a instituição de Educação
Infantil, bem como outros ambientes sociais,
proporciona o convívio com situações de
conflitos, cabendo ao professor ou ao educador da infância, uma atitude mediadora,
pautada na prática do afeto cognitivo, um
sujeito racional e equilibrado emocionalmente, capaz de gerenciar a ação educativa e o
processo de adaptação, a dinâmica de ensino e aprendizagem e a socialização que envolve crianças e pais. A função da instituição
de Educação Infantil e dos profissionais é de
receber a crianças acolher sua singularidade, enfim, apresentar-se como um ambiente
seguro e estimulante. O professor deve ser
o mediador principal no contexto da adaptação escolar, não deixando a sala de aula
cair na rotina ao mesmo tempo em que ganha a confiança das crianças e familiares.
A adaptação é um processo contínuo de
mudança para Balaban (1988),é necessário
tempo para que essa criança apreenda toda
a nova situação que está vivenciando, seja a
característica desse novo adulto, o professor, ou dessa nova instituição, rotina e ambiente. Cada instituição de Educação Infantil deve planejar-se para esse processo de
adaptação de acordo com as concepções de
educação e da criança que direcionam sua
prática. Cada instituição tem a sua realidade específica. A função da escola da primeira
infância e dos profissionais que nela atuam
é receber a criança e para isso é necessário um trabalho cuidadosamente planejado.
A instituição deve causar boa impressão,
apresentar-se como um ambiente seguro,
com um espaço que propicie o desenvolvimento e uma aprendizagem significativa.

Nesse contexto, a organização da sala-ambiente requer duas preocupações fundamentais, segundo Rizzo (1986, p.314), “a primeira
de constituir-se em ambiente atraente, agradável, estimulador da curiosidade exploratória, característica da criança. A segunda, de
estar de tal forma organizada, que possibilita
à criança aprender a “usá-la” facilmente para
que se sinta segura dentro dela”. Nessa dinâmica organizacional Balaban (1988) orienta
que antes do início das aulas, sejam organizadas reuniões coletivas e individuais com os
pais, para a instituição educativa expor aos
mesmos a sua proposta pedagógica, os seus
objetivos, explicando-lhes como se dá esse
processo de adaptação, enfatizando que esse
momento merece uma atenção especial. Sendo assim, estabelece uma relação de confiança,
afetividade e amizade entre escola e família.
A organização do ambiente escolar, a preparação dos profissionais que irão lidar com
essas crianças e os familiares é de fundamental importância para que a efetivação da
adaptação à vida escolar seja um momento
positivo nos aspectos enfocados. O planejamento, desde o conhecer dessa criança, através de entrevistas e questionários destinados
às famílias, à organização de atividades e do
próprio espaço pelo qual a criança está inserida ou vai se inserir merece cuidado. Para
que ocorra uma adaptação significativa da
criança é necessário que a instituição escolar fundamenta-se teoricamente acerca do
assunto e organize-se para receber as novas crianças, sabendo que junto a elas receberá também seus pais e/ou responsáveis.
O professor é o principal mediador e tem que
atender as expectativas dos pais, ganhar a confiança das crianças e de seus familiares e ainda, conduzir esse processo, além de trabalhar
seus próprios sentimentos. Serão sendo postos o tempo todo à prova e é necessário sempre ampliar e capacitar os seus conhecimentos.
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O processo de adaptação tem vida, ele se
move de acordo com o sentimento e as percepções das pessoas nele envolvidas. O que
toca o que encanta, o que prende a atenção da
criança é a descoberta que fará o educador no
contato com ela. Este contato é dinâmico, se
dá através do olhar, do toque, do tom de voz,
da brincadeira e da imaginação que aparece
sempre vestida de faz-de-conta. Participar do
processo de adaptação é estar implicado nele,
é contagiar-se com a emoção que a interação
com a criança proporciona. Segundo Dantas (1994), por ser a criança essencialmente
emotiva e esta emotividade tendo tendências a propagar-se, o contato com a criança
faz com que o adulto permaneça exposto
ao contágio emocional. Criar um clima propício para a aproximação não é tão simples.

No meio rural, onde residia a maior parte
da população do país na época, famílias de
fazendeiros assumiram o cuidado das inúmeras crianças órfãs ou abandonadas,geralmente frutos da exploração sexual da mulher
negra e índia pelo senhor branco.Já na zona
urbana, bebês abandonados pelas mães, por
vezes filhos ilegítimos de moças pertencentes a famílias com prestígio social, eram recolhidos nas “rodas de expostos” existentes
em algumas cidades desde o início do século
XVIII(OLIVEIRA, 2002, p. 91). A instituição
que atendia crianças nos séculos anteriores era meramente assistencialista para as
classes mais pobres e as crianças rejeitadas.

Não se tinha a menor preocupação com a
educação destas crianças. Muitas contradições foram ultrapassadas para chegarÉ preciso um olhar cuidadoso e atento mos até a concepção de que a Educação
para perceber o que aproxima as crianças. Infantil não é um mero espaço para cuidaEsse tipo de ação contribui para a consolida- dos, e sim um ambiente de interação social.
ção de vínculos afetivos e de vivência. Nesses casos, o que está em jogo é o exercício
Ao mesmo tempo, a concepção de crianda convivência, são as pequenas ações que ça é uma noção historicamente construífazem prevalecer à comunhão de uns com da inconseqüentemente vem mudando ao
os outros, a socialização, enfim a efetiva- longo dos tempos, não se apresentando de
ção do processo de adaptação de sucesso. forma homogênea nem mesmo no interior
de uma sociedade e época. Assim é possíAnteriormente, as crianças começavam a vel que, por exemplo, em uma mesma cidaingressar na escola, geralmente no 1ª ano do de existam diferentes maneiras de se conEnsino Fundamental. Nas últimas gerações, siderar as crianças pequenas dependendo
a Educação Infantil tem ganhado uma aten- da classe social a qual pertencem do grupo
ção especial, sendo considerada como a pri- étnico, do qual fazem parte (REFERENCIAL
meira etapa da Educação Básica. Entretanto, CURRICULAR NACIONAL, 1998, p. 21).
durante séculos esta etapa da vida era “desconsiderada”. A história da educação infantil
Todo ser humano tem passagens na vida,
em nosso país tem de certa forma, acompa- que nem sempre pode dominar. Ao se depanhado a história dessa área no mundo, ha- rar com tais mudanças, deve haver uma adapvendo, é claro, características que lhe são tação ao tempo e ao espaço. Em todos os mopróprias. Até meados do século XIX, o aten- mentos percebemos o quanto é importante
dimento de crianças pequenas longe da mãe sermos tratados como únicos que realmente
em instituições como creches ou parques somos. E é partindo deste princípio que se
infantis praticamente não existia no Brasil. enfrenta a grande problemática do primeiro dia em CEI (Centro de Educação Infantil)
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ou Pré Escola. O choro da criança, durante o
processo de inserção, parece ser o fator que
mais provoca ansiedade tanto nos pais quanto nos professores. Mas parece haver, também, uma crença de que o choro é inevitável
e que a criança acabará se acostumando, vencida pelo esgotamento físico ou emocional,
parando de chorar: [...] Deve ser dada uma
atenção especial às crianças, nesses momentos de choro, pegando no colo ou sugerindo-lhes atividades interessantes (REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL, 1998, p. 79).

Ora, o custo criança é alto para o município, pois requer equipamentos adequados,
manutenção, formação permanente dos
professores, muitas escolas pequenas e acolhedoras, portanto é melhor colocar a culpa na família que não demanda o serviço.

Adaptação e política: o direito a um acolhimento com qualidade
A educação infantil inaugura a educação da
pessoa. Essa educação se dá na família, na comunidade e nas instituições. As instituições
de educação infantil vêm se tornando cada
vez mais necessárias, como complementares
à ação da família, o que já foi afirmado pelo
mais importante documento internacional de
educação deste século, a Declaração Mundial
de Educação para Todos (Jomtien, Tailândia,
1990) referendado: (PNE DO BRASIL DE 2002.

Dificilmente encontramos nas famílias
de baixa renda uma justificativa pautada
nas necessidades infantis, como encontramos na família de classe média, que considera importante a criança conviver com
outras crianças, freqüentar outros ambientes e se relacionar com outros adultos.

Para que seja de fato opção é necessário que
haja alternativas. O fato é de que as famílias trabalhadoras em especial as de baixa renda não
têm outras possibilidades de atendimento a de
seus filhos que não seja a creche e pré-escola.

Os benefícios de se freqüentar a escola
desde a mais tenra idade não é tão divulgado
quanto seus malefícios e na verdade são poucas as pesquisas consistentes a respeito até
mesmo por que algumas vezes nos deparamos
O fato é de a escola de educação infan- também com a variável qualidade da escola, e
til já há 15 anos desde 1988 é direito da do que ela tem a oferecer para os pequenos.
criança e opção da família. Constituição,
ECA e LDB reforçam a idéia deste direito.
Conhecemos experiências em outros países
em que a sociedade começa a se responsaO fato de não ser uma etapa obrigatória bilizar de fato pelo cuidado e educação das
não deveria desobrigar o estado a propor- crianças pequenas e é possível freqüentar
cionar o acesso universal à escola infantil e apenas a praça para poder tomar sol e brincar
os álibis, que aparecem, são muitos: não é com outras crianças com a disponibilidade de
demanda da população, as famílias prefe- um educador para tal, ou freqüentar uma birem deixar seus filhos em casa, não há or- blioteca pública acompanhada de um adulto
çamento aprovado para isto, a prioridade é duas ou três vezes por semana e encontrar um
o ensino fundamental, etc.etc.etc. Por outro atendimento especializado para a faixa etálado sabemos que a educação infantil é um ria, assim como também acontece com brinserviço caro, pois deve haver poucas crian- quedotecas, atelier de artes, salas de música.
ças por adulto, os ambientes requerem cuidados redobrados e os profissionais devem
ser altamente preparados para a função.
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O atendimento não é tão formal e a criança pequena pode ir com sua mãe, pai, avó ou
irmão mais velho. Infelizmente não está na
pauta de nossos governantes, e não é prioridade nacional, discutirmos a maneira como
educamos nossas crianças e o que temos a
oferecer para elas. O déficit de equipamentos
públicos para a faixa etária de 0 a 6 anos é de
fato vergonhoso para um país como o Brasil.

representa um grande abismo na cabeça dos
pequenos. Ao mesmo tempo, estes primeiros
momentos, permitem à criança criar vínculos
afetivos com outra pessoa, que lhe seja próxima, proporcionando-lhe segurança e tranqüilidade para a incorporação no novo ambiente.
Em “Estimulando a mente do seu bebê”, Dr.
Jacob (2004) ressalta a importância de dar
toda atenção à criança neste novo processo
de criar vínculos com a escola. Ele aconselha
que se observe bem a reação da criança e se
busque meios que funcione para todos – pais,
criança e escola – durante este processo de
adaptação, que pode ser breve para algumas
crianças e mais longo e dolorido para outras.

Por outro lado penso que também há uma
relação de poder entre as pessoas que se encontram em diferentes patamares, ou seja,
entre os dirigentes de escolas e suas equipes técnicas e as famílias, pois dificilmente
o fato de uma família procurar uma boa escola para seus filhos pequenos é visto como
[...] a ansiedade da separação pode ser
uma expressão de um direito seu como ci- um problema, mesmo que pais e filhos
dadã, ela tem que se contentar com o que
existe e da maneira como está organizado.
Tenham desenvolvido fortes vínculos. As
crianças nesta idade [13 a 24 meses] têm
Como
é
feita
a
adaptação? inteligência suficiente para entender que
A adaptação escolar deve ser compreen- papai e mamãe estão indo embora, mas
dida como um processo natural e singular não o suficiente para entender que depois
de construção de vínculos entre a escola, a de algum tempo estarão de volta. O tempo
criança e a família. Algumas crianças encon- é um mistério para as crianças dessa idatram maiores dificuldades em separar-se de. Algumas se adaptam melhor que outras
emocionalmente e fisicamente de seus pais; a uma separação (JACOB, 2004, p. 153).
sendo assim, é preciso estar ciente de que a
família e a criança compartilham das mesmas
O papel da equipe escolar é fundamental
ansiedades diante deste novo desafio, que nesta fase. É neste momento que uma boa
se deve dar segurança e atenção para ambos estrutura faz a diferença. Os pais precisam
os lados, família e criança, que acabam tor- sentir-se bem amparados para poderem sennando-se apenas um. O processo de adapta- tir-se seguros e transmitir esta segurança a
ção merece um cuidado especial para que a seu filho. Assim como o professor precisa ter
criança sinta-se confiante no novo ambien- consciência de sua importância para a criança
te. Deve conhecer os limites impostos para nestes primeiros dias. Analisando a questão, o
uma vivência coletiva, assim como conhe- adaptar-se à separação, é um momento muito
cer seus próprios limites e tentar superá-los. difícil que a criança enfrenta. A insegurança
criada, por não ter seus pais ao seu lado, terá
Os primeiros dias, geralmente, são os mais que ser transformada em segurança em estar
complicados, e os mais importantes. “Des- com um professor, que em muitos momentos
garrar” da família que sempre os protegeu e divide atenção com outras crianças também.
permanecer “abandonado”, “sozinho”, em um Os profissionais que estarão em contato com
ambiente completamente diferente, às vezes, a família devem favorecer possibilidades para
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que este momento de adaptação, seja o mais
tranqüilo possível, atendendo cada caso de
maneira especial, respeitando a individualidade familiar e proporcionando um amparo para
que a escola possa fazer parte da vida da família. A equipe que trabalha em um ambiente
escolar, com experiências de anos anteriores,
consegue prever que a adaptação neste novo
ambiente pode ser complicada e demorada,
mas a família que não tem esta “experiência” pode sentir-se constrangida frente a esta
situação. Oliveira (2002, p. 38) afirma que
“quem trabalha com crianças pequenas sabe
o quanto elas mudam e progridem de mês a
mês e como muitas vezes é difícil adaptar-se
a essas mudanças tão rápidas e repentinas”.
Sendo assim é visível a importância de também se dar atenção aos pais, que participam
ativamente neste processo de adaptação.
Algumas dicas são importantes para que estes pais não se sintam culpados. Em muitos
casos, cabe à escola fazer esta intervenção,
através de conversas e recados explicativos,
pois as atitudes dos pais refletem e influenciam de forma negativa ou positiva no período de adaptação, dependendo da postura
adotada por cada família. Neste novo caminho que se enfrentará é importante que a
criança identifique o ambiente. De fato, para
que o primeiro dia se torne motivo de sorrisos em vez de lágrimas, a maioria dos especialistas aconselha estadas mais curtas no
início. “A entrada no Jardim de Infância deve
ser feita aos poucos. No princípio, apenas algumas horas e só depois o dia todo”, defende a psicóloga Helena Marujo (apud Aranha).
Uma orientação segura nestes primeiros
dias, por parte da escola, transparece uma postura séria e compreensiva, transmitindo que a
equipe está confiante e que tem certeza de
suas atitudes frente aos primeiros momentos.
E partindo desta compreensão, de que o processo de adaptação é curto, se bem estruturado, e que dele faz parte à estrutura familiar e

escolar, é que se propôs a fazer uma pesquisa
de campo, buscando, através de uma coleta de
dados, realizada por um questionário, a confirmação de dados referentes a estas questões.
Embora muitos autores reconheçam a importância dos primeiros dias na creche e
admitam a necessidade de se organizarem
atividades especiais neste período inicial,
designado como período de adaptação não
existe consenso quanto à definição do termo
adaptação nem quanto à caracterização deste
período. Para alguns autores a adaptação teria início nos contatos iniciais dos pais com a
creche, pois as primeiras impressões influenciam a forma como estes vão se relacionar
com o novo ambiente (Vitória & Rossetti-Ferreira, 1993), enquanto para outros, envolveria desde o momento de ingresso da criança
na creche até o final do primeiro mês (Bloom-Feshbach, Bloom-Feshbach & Gaughram,
1980), ou ainda, entre três e seis meses após
o ingresso (Fein, 1995; Fein e cols., 1993;
Rodriguez, 1981). Em relação ao conceito de
adaptação, cada contexto de cuidado alternativo tem suas particularidades, demandas
e valores e se as características individuais da
criança são compatíveis com estes, então ela
tende a ser percebida mais rapidamente como
bem adaptada. Por exemplo, as crianças cujo
temperamento está de acordo com as demandas culturais e características do grupo
de cuidados alternativos tendem a ser julgadas como melhores adaptada (Klein, 1991).
O Ingresso e Adaptação de Bebês e Crianças
Pequenas à Creche: Alguns Aspectos Críticos
Psicologia: Reflexão e Crítica, 2001, 14(1),
pp. 81-95 Buscando compreender o ingresso
à creche, alguns estudos têm mostrado que
tanto as mães como as educadoras descrevem as primeiras semanas em cuidados alternativos como altamente estressantes especialmente para bebês e crianças pequenas.
O ambiente desconhecido, as novas rotinas,
a alimentação, as pessoas não familiares, as
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separações diárias e a ausência da mãe colocam-lhes uma significativa exigência social
e emocional (Davies & Brember, 1991). Porém, a adaptação muitas vezes é difícil não só
para a criança, mas também para a família e
a educadora, pois implica em reorganizações
e transformações para todos. A forma como
este processo é vivenciado pelas pessoas envolvidas influencia e é influenciada pelas reações da criança (Rossetti-Ferreira, Amorim &
Vitória, 1994). Deste modo, é importante que
no período de adaptação a mãe/pai ou outro
familiar fiquem junto à criança para auxiliar
na exploração deste ambiente estranho e no
estabelecimento de novos relacionamentos
com as educadoras e outras crianças (Bloom-Feshbach e cols., 1980; Balaban, 1988b).

Rossetti-Ferreira, 1993). A ocorrência de doenças também é freqüente. A criança pode
somar seus sentimentos em relação à separação apresentando sintomas físicos como febre, vômitos, diarréia, bronquite, alergias, etc.
(Rizzo, 1984). Segundo Rizzo, “estes sintomas
devem alertar os cuidadores para possíveis
problemas de adaptação, mesmo que a criança não apresente choro na creche. É possível
também que o grande investimento emocional da criança durante a adaptação a torna
menos resistente a infecções”. Além disso, a
criança que se separa com relutância dos pais
pela manhã, pode recebê-los no final do dia
com pouco entusiasmo (Rodriguez, 1981).
Esta criança que parece indiferente no reencontro com os pais freqüentemente provoca
sentimentos de preocupação e culpa nos pais,
Lamentavelmente isto ainda não é uma ainda que os dados mostram que este é um
prática difundida em todas as creches como aspecto normal do processo de adaptação.
demonstra uma pesquisa realizada por Rapoport e Piccinini (2000). O levantamento feito
Brazelton (1994) enfatizou que muitos becom educadoras de creches da grande Por- bês e crianças pequenas que se adaptam no
to Alegre mostrou que apenas um terço das início podem logo depois começar a dar sieducadoras falaram sobre a importância dos nais de regressão em casa. Podem aparecer
pais ou outro parente permanecer junto à sintomas que, aparentemente, nada têm a
criança no período de adaptação. Em grande ver com a creche, como problemas de sono
parte das creches esta prática facilitadora de e alimentação e acessos de raiva que já pauma adaptação com mais sucesso, simples- reciam superados. Deste modo, para avaliar
mente não é adotada. As pesquisas mostram a adaptação de um bebê ou de uma crianque as crianças manifestam diferentes rea- ça à creche, é importante considerar o temções durante o período de adaptação e estas po em que estão na creche. O processo de
muitas vezes são utilizadas para classificá-las adaptação não se resume aos primeiros dias,
como bem ou mal adaptadas. Por exemplo, o mas pode durar meses. Faltas freqüentes ou
choro é comum entre crianças durante este irregularidades nos horários de entrada e saperíodo, tanto na chegada quando a criança ída dificultam a adaptação, que tende a se
é deixada na creche pelos pais, como na sa- estender por mais. Além disso, as reações à
ída, quando os pais retornam para buscá-la. separação nem sempre desaparecem quando
Mas o choro não é a única reação de pertur- a criança está satisfeita e adaptada à creche.
bação possível por parte da criança. Existem Por exemplo, o período após as férias e as
várias outras manifestações como, por exem- segundas-feiras quando as crianças deixam
plo, gritos, mau humor, bater, deitar no chão, suas casas após o fim de semana com os pais
passividade, apatia, resistência à alimentação são eventos que podem estar associados a reou ao sono e comportamentos regressivos trocessos (Balaban, 1988a).Com o objetivo de
(Balaban, 1988a; Brazelton, 1994; Vitória & examinar a resposta de crianças à separação
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nos três primeiros meses na creche Bloom-Feschbach e Gaughran (1980) investigaram
comportamentos diretamente relacionados
com a separação como choro, protesto verbal, ficar grudado nos genitores, bem como
comportamentos diretamente relacionados
com a educadora. Os autores constataram
que as expressões de sofrimento na separação podiam perdurar durante quatro semanas
e ainda estar associadas com uma adaptação
positiva, sendo o protesto direto uma reação
natural e esperada à separação, parte de uma
adaptação saudável à creche. A adaptação
problemática esteve particularmente associada aos padrões de resposta à separação que
envolvia o comportamento apático, retraído e
distante da criança. No estudo realizado por
Fein e colaboradores (1993), com crianças
de quatro a 19 meses os autores verificaram
que assim que o ambiente se tornava familiar,
as crianças verbalizaram mais, ficavam mais
orientadas para os pares e fisicamente ativas.
Alguns sinais de angústia diminuíram durante
os primeiros cinco dias de freqüência à creche. Além disso, ao longo de seis meses o interesse e a interação com pares aumentaram,
enquanto o afeto negativo e o contato com
adulto diminuíram. As análises dos autores
indicaram que a adaptação era muitas vezes
ainda marginal após três meses, mas substancial após seis. Para os autores, uma das mudanças mais acentuadas durante os primeiros
três meses do bebê/criança pequena na creche envolveu os cuidadores, que diminuíram
seu contato físico, as manifestações de conforto e a proximidade com os bebês. Fatores
que Interferem na Adaptação do Bebê à Creche Existem muitos outros fatores, por vezes
pouco estudados, que interferem nas reações
e na adaptação de bebês e crianças pequenas
aos cuidados alternativos. Entre eles podemos
destacar sentimentos dos pais sobre o ingresso do filho na creche, a idade e temperamento da criança e a qualidade do atendimento
na creche. Na maioria das vezes, estes fatores

relacionam-se entre si sendo difícil examinar
o papel específico de cada um no processo
de adaptação aos cuidados alternativos. Para
facilitar sua análise eles são apresentados a
seguir separadamente. Um primeiro fator que
influencia as reações da criança durante o período de adaptação é a forma como a família, principalmente a mãe, percebe e sente-se
com a entrada do filho na creche (Balaban,
1988b; Rossetti- Ferreira & Amorim, 1996).
É comum os pais se sentirem inseguros e
desconfiados, principalmente quando se trata
o primeiro filho e se for ainda bebê. Existem
casos em que é mais difícil para os pais separaram-se da criança do que para a criança
adaptar-se ao ambiente da creche. As mães
podem experienciar sentimentos ambivalentes, conscientes ou inconscientes, sobre
deixar suas crianças aos cuidados de outras
pessoas (McMahon, 1994). O que motiva
os pais a colocarem a criança em cuidados
alternativos e a escolha do tipo de cuidado
também pode influenciar na adaptação. Esta
decisão vai depender de inúmeros fatores entre eles características individuais da criança,
tipo de família (uni parental ou casal), condições demográficas e nível sócio-econômico da família. Segundo os autores, a escolha
do tipo de cuidado alternativo esteve muito
mais associada a estes fatores do que a problemas na adaptação da criança. Em estudo
realizado por Castoldi (1997), a autora encontrou diferenças qualitativas entre os casos de
adaptação fácil e difícil na creche. Por exemplo, crianças com boa adaptação vinham de
famílias nucleares, mantinham vínculo de
proximidade com a família de origem e seus
pais traziam expectativas positivas em relação a elas na escola. Nos casos de adaptação
difícil, várias crianças eram de famílias uniparentais, com ausência paterna recebiam pouco apoio de suas mães e as mães não tinham
apoio da família de origem. De modo geral,
as expectativas das mães eram incompatíveis
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com as potencialidades dos filhos e existiam apropriados, envolvimento, engajamento
vários eventos estressores nas famílias atuais e interação, encorajamento de linguagem
bem como história de perdas significativas. receptiva e expressiva, horários apropriados e supervisão das atividades). Crianças
Uma questão básica na mediação da adap- com educadoras com maior nível de engatação é a qualidade do atendimento, para a jamento expressaram mais afeto positivo
qual contribui muito a razão adulto-crian- enquanto aquelas com educadoras pouco
ça existente na creche. No estudo realizado engajadas expressaram mais afeto negativo.
por Howes (1990), centros de atendimento
de alta qualidade tinham razão adulto crianUma investigação compreensiva da adaptaça de 1:4, para crianças até dois anos e de ção da criança aos cuidados alternativos re1:6 a 1:7,para crianças mais velhas. Nos lo- quer que sua idade também seja considerada.
cais de má qualidade, a razão variava de 1:6 Isto porque algumas etapas do desenvolvia 01h12min, para crianças com menos de um mento são mais críticas do que outras para a
ano e 01h10min a 01h15min, para crianças entrada da criança em cuidados alternativos.
maiores. Além disso, crianças em centros de Os resultados de um estudo longitudinal reaalta qualidade não tiveram mais do que dois lizado por Rodriguez (1981) revelaram que
cuidadores diferentes no primeiro ano, um uma adaptação adicional era requerida por
cada turno. A média de cuidadores em cen- bebês e crianças pequenas especialmente,
tros de má qualidade variava entre três e oito. durante dois períodos do desenvolvimento
Outros critérios que se destacam são o tama- 6-12 meses e 15-22 meses. A primeira faixa
nho do grupo adequado a cada faixa etária; etária coincide com a fase de ansiedade freno espaço físico e o planejamento da rotina; te a estranhos. Nesta fase, a criança adquire a
condições satisfatórias de trabalho e a forma- capacidade cognitiva de manter a mãe na meção dos educadores. Segundo Ziegler e Ennis mória quando ela não está presente. Do mes(1989), a baixa qualidade da creche pode re- mo modo, passa a temer pessoas, objetos e
sultar em ansiedade e aumento de estresse. situações estranhas, bem como a separação
da mãe. Segundo Rodrigues, os bebês de
Nos pais por outro lado, quanto maior a sa- 6-12 meses demandam mais atenção do cuitisfação da mãe com o cuidado dispensado, dador, eram freqüentemente relutantes em
menor a sua apreensão em colocar e manter deixá-lo fora de vista e se tornavam mais
a criança na creche. O comportamento do competitivos com outras crianças pela sua
cuidador é um dos aspectos da qualidade do atenção. Apesar dos esforços, nesta fase, os
atendimento mais relevantes para compreen- bebês mostraram-se mais difíceis de serem
der a adaptação da criança à creche. A qua- confortados. A segunda faixa etária examinalidade dos cuidados pode depender em par- da pelo autor coincide com a fase descrita por
te da habilidade dos profissionais de serem Mahler (1982) como crise de reaproximação.
responsivos levando em conta os padrões Conforme Mahler, neste momento a criança
individuais de cada criança (Fein, 1995). Por já caminha e procura afastar-se da mãe, o que
exemplo, Hestenes, Kontos e Bryan (1993) de um lado lhe dá prazer, mas de outro acarverificaram que diferentes aspectos da qua- reta ansiedade de separação, fazendo-a relidade da creche estiveram relacionados às tornar à mãe. Este período de crescente consexpressões emocionais da criança, sendo ciência da separação é acompanhado, muitas
o melhor preditor do afeto da criança foi o vezes, de um comportamento da criança de
comportamento da educadora (e. cuidados perseguição da sua mãe. A disponibilidade
526

Revista Educar FCE - 22 ª EDIÇAO - JULHO / AGOSTO - 2019

emocional da mãe é fundamental nesta fase.
De acordo com Rodriguez (1981) crianças
bem adaptadas, que já estavam na creche há
meses, durante esta fase, frequentemente
voltam a protestar na hora da separação, choravam e ficavam grudadas às suas mães como
fizeram logo que entraram na creche. Para o
autor, estes dados sugerem que o processo
de adaptação de bebês e crianças pequenas a
cuidados alternativos não é um processo simples e linear, podendo ocorrer retrocessos,
associado são próprio desenvolvimento infantil. Rodriguez (1981) também observou
que nos primeiros dias na creche muitos bebês mostravam comportamento de protesto
marcado pelo choro enquanto crianças pequenas ficavam grudadas aos pais. Este protesto ativo era freqüentemente seguido por
um período de indiferença com um retorno
anormal dentro dos primeiros dois meses. Estas mudanças podem ser atribuídas à crescente familiaridade com as outras crianças do
grupo, com os adultos e com as rotinas e ambiente da creche. Fein e colaboradores (1993)
também encontraram diferença sem aspectos
da adaptação de bebês (4 a 11 meses) e crianças pequenas (12 a 19 meses). Por exemplo,
crianças pequenas foram mais ativas com pares e mostraram mais interesse/atividade,
mas tiveram menos contato com os adultos
do que os bebês. No estudo realizado por
Averbuch (1999) também apareceram algumas diferenças na adaptação em função da
idade dos bebês que ingressaram na creche
(4-5 meses ou 7-8 meses). Foram feitos três
estudos de casos década faixa etária os quais
foram acompanhados durante as dez primeiras semanas na creche. Andréa Rapoport &
Cesar Augusto Piccinini Psicologia: Reflexão e
Crítica, 2001, 14(1), pp. 81-95 chamou a
atenção a frequência de adoecimento e conseqüente afastamento da creche entre os bebês de 4-5 meses, o que não ocorreu com os
bebês de 7-8 meses. Além disso, observaram-se diferenças nas reações na chegada à cre-

che entre os grupos estudados. Enquanto os
bebês de 4-5 meses não manifestaram protesto no momento da chegada, dois bebês de
7-8 meses demonstraram, desde o primeiro
dia, intenso sofrimento, decorrente da separação da mãe. O choro deles era muito intenso desde o momento da chegada prolongando-se após a partida materna. É possível que
a idade destes bebês, na qual é comum uma
forte reação frente a estranhos, tenha contribuído para as dificuldades de adaptação. Outro estudo realizado com educadoras de creche (Rapoport & Piccinini, 2000) também
apontou diferenças na adaptação de bebês
em função da idade de ingresso(4-5 meses e
8-9 meses). De acordo com as educadoras, a
adaptação dos bebês de 8-9 meses requer
maior preparação e cuidado, sendo em alguns
aspectos uma etapa mais crítica do que a do
outro grupo. Entre os cuidados necessários
salientados pelas educadoras destacam-se o
horário reduzido nos primeiros dias, a organização do tempo na creche e a preparação da
adaptação através de atividades específicas.
Além disso, o tempo que o bebê demora a se
adaptar parece ser menos previsível para os
bebês de 8-9 meses do que para os menores.
É possível que isto esteja relacionado com as
diferenças individuais mais marcantes neste
grupo de bebês maiores. Em relação aos indicadores de adaptação à creche, a interação
com a educadora, com o ambiente e com outros bebês foram mais citados para a faixa de
8-9 meses enquanto as manifestações afetivas gerais foram mais mencionadas para os
bebês de 4-5meses. O temperamento é outro
fator que tem sido muito citado nos estudos
sobre adaptação da criança à creche. Por
exemplo, uma criança que inicialmente tímida
e retraída diante de situações novas vai eliciar
comportamentos diferentes na educadora do
que os provocados por uma que é sociável e
acessível a novas situações e pessoas. Além
disso, em qualquer grupo pode haver crianças
de temperamento difícil que exijam mais
527
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atenção. Contudo aquelas que são retraídas e
inexpressivas, também necessitam cuidados,
porque correm o risco demais tarde apresentarem dificuldades sociais e emocionais (Fein,
1995). O autor observou que as crianças expressivas recebiam mais atenção quando
comparadas com as crianças menos expressivas. Para Fein, algumas crianças, em função
do seu temperamento, apresentam maiores
dificuldades de adaptação até mesmo em ambientes de cuidados de alta qualidade e com
cuidadores sensíveis e responsáveis. No estudo realizado por Zajdeman e Minnes (1991) o
temperamento da criança mostrou ter um papel significativo na sua adaptação aos cuidados alternativos.Entre as dimensões de temperamento consideradas, mais forte, segundo
a percepção das educadoras,seria o humor da
criança. Quanto mais alegres e felizes as
crianças eram percebidas pelas educadoras,
mais favoravelmente eram julgadas suas reações ao cuidado alternativo. Por outro lado,
quanto mais negativo era humor da criança,
mais adversas as suas respostas à experiência
inicial. O segundo predito foi nível geral de
atividade. Quanto mais ativa a criança, mais
pobre era sua adaptação. O terceiro preditor
significativo foi aproximação e afastamento,
isto é, disposição e resistência para experiência novas situações e encontrar novas pessoas. Quanto maior a disposição para experiências nova situação e encontrar novas pessoas,
melhor a adaptação. Contudo, na avaliação
do temperamento da criança feita pela própria mãe, nenhuma das dimensões do temperamento emergiu como preditor significativo
para a adaptação. Segundo Zajdeman e Minnes, este resultado pode ter ocorrido porque
diferente contexto se cuidadores (mãe e educadora) podem fazer emergir nos cuidadores
diferentes percepções do temperamento da
criança. Os autores ressaltaram, ainda, que
outros estudos têm mostrado que a criança
que mais provavelmente enfrenta algum grau
de sofrimento em interações iniciais no am528

biente de cuidados substitutos é aquela com
estilo de temperamento difícil. Estas crianças
mostram adaptabilidade lenta em resposta a
mudanças no ambiente, apresenta humor negativo, intensidade de afeto e irregularidade
nas funções fisiológicas.Ao examinarem os
melhores preceptores de adaptação, Klein e
Ballantine (1988) também mostraram que algumas dimensões do temperamento foram
mais preditivas de adaptação. A dimensão
adaptabilidade foi um bom preditor para
adaptação aos pares e adultos, o humor foi
significativo para pares e o limiar sensório
elevado foi significativo para a adaptação ao
programa da creche. Em estudo anterior Klein
(1982) já havia mostrado que o nível de atividade elevado por parte da criança era um forte preditor de dificuldade de adaptação em
programas orientados para tarefa, mas não
em programas abertos então estruturados,
onde existia oportunidade para atividades livres.Apesar desses resultados, é importante
ressaltar que as características do temperamento da criança devem ser consideradas em
relação ao ambiente, uma vez que o temperamento sozinho tem valor explicativo limitado.
A entrada na creche envolve um conjunto
de fatores que influenciam a adaptação do
bebê e da criança pequena. Embora estes
sejam os mais citados na literatura outros
têm despertado pouco interesse dos estudiosos (ex: gravidez e presença de irmão,
satisfação da mãe com sua atividade profissional, relacionamento conjugal). Na verdade, em função da complexidade do processo
de adaptação à creche, ainda não se tem um
modelo explicativo amplamente aceito que
contemple pelo menos os principais fatores e, principalmente, a interação entre eles.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo considerou o processo de adaptação de crianças na educação infantil, em
especial para a relação, criança/ escola, criança/ responsáveis e criança/ professores.
A pesquisa nos mostrou que o processo da adaptação de uma criança e muito doloroso, não só
para a criança. Os responsáveis precisam estar muito seguros do que querem, pois terão que manter firmes. Tanto a criança como para o adulto uma situação nova e incomoda, pois tanto a criança
como o adulto sai da sua zona de conforto para enfrentar o desconhecido, independente da idade.
Um bom trabalho para melhor adaptação da criança é imprescindìvel o apoio entre colegas, professores e responsáveis em mediar e facilitar a socialização da criança. Com a dedicação de todos a criança nova na escola se adapta melhor na nova rotina.
Não existe um receituário que mostre cada passo a ser tomado, mas com perseverança e dedicação encontram-se possibilidades para fazer que a criança se adapte a aquele mundo totalmente novo para ele e seus responsáveis.

REGIANE DE FREITAS SANTOS

Graduação em pedagogia pela Universidade Paulista (2013); Professora de Educação Infantil - na EMEI
Jardim Premiano, Professora
de Educação Infantil - no CEI Cidade Pedro José Nunes.
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NEUROCIÊNCIA INTRINSECAMENTE ATRELADA A EDUCAÇÃO
RESUMO: Este trabalho de conclusão de curso propõe revisitar os percursos da historicidade

e do entraves de ensino, aprendizagem, influência e contribuição que a neurociência pode
proporcionar através de estudos e pesquisas, explicitando o ideário presente nas instituições
de ensino e nas práticas pedagógicas. Revelando os paradoxos presentes nessas instituições
quando os professores e toda equipe da comunidade escolar procuram revisitar sua formação
inicial através das formações contínuas podendo promover nas dimensões humanas o
protagonismo do aluno, e na proposta de uma educação que compreenda não só a criança
com (NEE) Necessidades Educacionais Especiais quanto todas que envolvessem a formação
humana integral dos alunos que os educadores e comunidade escolar tanto necessitam. Nesse
contexto, a neurociência une os conhecimentos mais recentes sobre o desenvolvimento
cerebral e a eficiência de um modelo escolar. Contemplando o aluno a trilhar por possíveis
caminhos para alcançar o seu desenvolvimento com a mediação do professor e da comunidade
escolar, profissionais mais habilitados e parceria familiar. Sabendo que a proposta da
neurociência enfatiza a aprendizagem como um fenômeno de grande complexidade que
está intrinsecamente atrelado aos aspectos cognitivos, emocionais, orgânicos, psicológicos e
sociais. Auxiliando culturas e promovendo a inclusão do aluno no universo que o cerca.

Palavras Chave: Neurociência, Educação, Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO
No século XXI, as neurociências têm alcançado grandes avanços em decorrência do aumento significativo do interesse da sociedade nessas conquistas. A neurociência apesar de ser uma terminologia em que o campo educacional está presente, há necessidade de maior divulgação e compreensão desta área.
Contudo, na contemporaneidade chegou concomitantemente com a exigência de novos conhecimentos e conceitos. As neurociências avançaram explicando características humanas incompreendidas em sua importância, nas décadas anteriores. Nesse sentido, a idéia desse trabalho de conclusão de curso é de fomentar o interesse
sobre as reais possibilidades que a neurociência propõe para a educação contemporânea.
Diante deste contexto proposto, temos como destacar as principais concepções e estudos neurocientíficos que norteiam o paradoxo do processo de inclusão de todos os alunos e o quanto a neurociência pode contemplar esses alunos.
Abordaremos o trabalho de desmistificação do entrave da aprendizagem no coletivo na instituição escolar como base para vislumbrar uma escola que tenha a possibilidade de atender e incluir todos os alunos, reconhecendo-os socialmente e também
culturalmente, enfatizando no que se refere à inserção pedagógica através dessas mudanças de abordagem como caminho das práticas de ensino e aprendizagem para todos.
Contudo, o tema neurociência atrelado à educação contemporânea justifica-se por si mesmo, pois é através desses estudos que surge a oportunidade de contemplar os alunos. O que nos remete a fomentar as hipóteses levantadas.
Será que os alunos e toda comunidade escolar, professores, equipe de apoio, familiares entre outros, tem o conhecimento sobre a neurociência e a sua relação com os
processos de aprendizagem? Embasados nesta problemática, sabemos da fundamental necessidade de adentrar no conhecimento sobre a neurociência e sua importância.
Esses
sar e

questionamentos
nos
fomentar sobre a importância

532

da

remetem
neurociência

a
no

pesquiséculo XXI.

Revista Educar FCE - 22 ª EDIÇAO - JULHO / AGOSTO - 2019

CAMINHOS PERCORRIDOS PELA
NEUROCIÊNCIA
A neurociência tem um papel de suma importância na contemporaneidade, porém,
destaca-se a sua relação com os processos de aprendizagem, sendo que os estudos das áreas neurocientíficas ajudaram a
compreender e fortalecer os argumentos
teóricos com muitos entraves cotidianos
não só na área educacional, como em outros campos importantes da humanidade.
De acordo com Elvira Souza Lima (2006), a
autora destaca sobre a importância do estudo
do cérebro atualmente, sendo uma das áreas de
estudo do ser humano que apresentou maior
desenvolvimento nas últimas décadas é sem
dúvida alguma, as chamadas neurociências.
Grande parte dos estudos na área das neurociências havia sido realizada, a partir da
patologia (cérebro com lesões, pessoas que
sofrem vários tipos de transtornos etc.). Com
o desenvolvimento da tecnologia e da informática tornou-se possível estudar o cérebro
humano em funcionamento no indivíduo, são
através de PET, um aparelho que mostra na
tela do computador em cores que áreas do
cérebro são ativadas quando o indivíduo está
realizando algum tipo de atividade, é possível localizar e caracterizar processos cerebrais quando uma pessoa está pensando,
lendo, escrevendo, etc. (LIMA, 2006, p.11).
Damásio (2009), o autor sugere que “relembrar, ou seja, memória depende também da Biografia”. Sendo assim, se o conteúdo estiver consistentemente ligado a
algum evento da biografia do indivíduo,
este terá mais probabilidade de recordá-lo.

Contudo, surge que é de fundamental importância que o conteúdo se relacione com a história de vida do indivíduo, mas o conteúdo não necessita ser
parte da experiência imediata do sujeito.
E a afirmação de Damásio (2009) nos remete à discussão realizada por Vygotsky sobre a cultura como elemento mediador no
desenvolvimento humano. Sendo, a teoria
histórico-cultural elaborada por Vygotsky
e em parte responsável pela atenção que o
tema da cultura vem recebendo atualmente.
Assim Lima (2006) destaca:
Aprendemos pela realização de sistemas,
cuja efetivação é função do contexto sócio
cultural. Do ponto de vista biológico, a configuração de vidas neuronais, constituirá em
função do indivíduo assumindo, portanto,
configuração individual. Vários neurocientistas apontam para a individualidade do desenvolvimento dizendo que cada cérebro é diferente do outro, ou seja, que há um desenho
sináptico para cada indivíduo analogicamente à impressão digital que é única para cada
um de nós. Ora o mecanismo mesmo deste
desenvolvimento é considerado por muitos
neurocientistas como função do meio. Em outras palavras o desenvolvimento é simultaneamente orgânico e social (LIMA, 2006, p.27).
Portanto, a neurociência está intrinsecamente atrelada ao desenvolvimento humano
e é de suma importância no século XXI para
compreensão de diversos fatores em inúmeros campos de aquisição da aprendizagem.

Sendo assim, o autor citado afirma em
uma implicação fundamental para a discussão das relações em pedagogia e cultura.
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Migliori (2014) a autora afirma que: O proAfirma Relvas (2010), com a rica fundamenfessor ético é benéfico aos seres humanos, tação teórica, a neurociência aborda os mecarelevante para a construção de uma cultura nismos cerebrais e as diferenças nos diversos
de paz, está no foco de evidências neuro- aspectos vivenciados com razão e emoção.
científicas, que vem reforçando alguns entendimentos sobre o comportamento humano.
Através da história, vários pesquisadores se
perguntavam como o homem aprende e como
Assim, recursos tecnológicos desenvol- o cérebro funciona para aprender. Os egípvidos para atender pesquisas no campo da cios guardavam vasos com as vísceras e joganeurociência permitem verificar a ação sobre vam o cérebro fora, pois não tinham serveno funcionamento cerebral. Contudo, na atu- tia. Os assírios acreditavam que o centro do
alidade através de recursos da neuroimagem pensamento estava no fígado. Para Aristóteé possível investigar, interpretar, compreen- les, o cérebro só servia para resfriar o sangue
der e apresentar conclusões cada vez mais e definia o homem como um “animal social”.
pontuais sobre as funções cerebrais e ações Então, Hipócrates surge com a demonstração
sobre respostas neurológicas e emocio- de que o cérebro se dividia em dois hemisnais, humanas que até então eram incertas. férios e que neles estavam todas as funções
biológicas da mente (RELVAS, 2010, p.20).
A cada experiência nova que vivemos, adotamos uma série de procesHá tempos que o homem percorre caminhos
sos neurológicos, afetivos e cognitivos. para compreender como o cérebro funciona.
Para acessarmos os nossos processos De acordo com Behar (2008) Há cerca de
cognitivos precisamos aprender uma con- 7.000 anos já havia indícios de trepanações,
dição básica, estarmos atentos a esse pro- processo, pelo qual as pessoas faziam orifícesso que a neurociência poderá promover. cio no crânio de outro. O autor discorre ainda
que, estes mesmos crânios citados não sinaDe acordo com Elvira Souza Lima (2006), a lizaram sinais de cura, e estes procedimentos
autora enfatiza que:
também aconteciam com indivíduos vivos (e
Com o conhecimento acumulado nas úl- não era considerado um ritual de morte, sentimas décadas em várias áreas do conheci- do que, em alguns anos os indivíduos sobremento que estudam o ser humano, é pos- viveram. Acredita-se que tais procedimentos
sível hoje encarar o processo de aprender eram executados com intuito de tratar dores
sob novas perspectivas. Este conhecimento de cabeça ou transtornos mentais. Ou seja,
também nos obriga a ser mais cuidadosos nos séculos anteriores tais procedimentos
com as afirmações categóricas sobre a “for- eram feitos por razões científicas, para que
ma correta” de ensinar (LIMA, 2006, p.9) se pudesse ter a compreensão do cérebro.
Sendo assim, na atualidade as neurociências
e a sua relação se tornaram uma poderosa
ferramenta de ação e compreensão dos percursos a serem escolhidos para auxiliar não
só os alunos com necessidades especiais e
distúrbios, como também facilitar a compreensão de diversos entraves de aprendizagens.
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[...] há pouco mais de 100 anos, as descobertas de BROCA E WERNICKE fizeram “tremer a terra”. Filósofos, médicos e os primeiros
psicólogos assumiram um ponto de partida
fundamental: doenças locais causam déficits
específicos. Naquela época, os investigadores eram limitados em sua habitualidade para
identificar as lesões dos pacientes. Os médicos podiam observar o local do dano, por
exemplo, uma lesão penetrante provocada
por uma bola, mas eles tinham que esperar
o paciente morrer para determinar o local
da lesão. A morte podia levar menos meses
ou anos, e, em alguns casos, geralmente não
era possível realizar a observação: o médico
perde contato com o paciente após sua recuperação, e, quando este finalmente morria, o médico não era informado e assim não
podia examinar o “encéfalo e correlacionar a
lesão cerebral com os déficits de comportamento da pessoa (GAZZANIGA, 2006, p.23).

De acordo com Relvas (2010) ainda enfatiza que os aspectos vivenciados com razão e emoção contribuem significativamente para a aplicação das práticas de recentes
investigações da neurociência. São conhecimentos imprescindíveis para a compreensão de características, frequentemente
ignoradas, que repercutem na vida prática.
Lima (2006) destaca que vários neurocientistas têm apontado para o fato de
que o desenvolvimento do cérebro e seu
funcionamento são funções de fatores
de ordem cultural e da organização social, do trabalho e das atividades de lazer.
A neurociência compreende o estudo do
sistema nervoso e suas ligações com toda a
fisiologia do organismo, incluindo a relação
entre cérebro e comportamento. O controle neural das funções vegetativas, digestão,
circulação, respiração, homeostase, temperatura, das funções sensoriais e motoras, da
locomoção, reprodução, alimentação e ingestão de água, os mecanismos da atenção
e memória, aprendizagem, emoção, linguagem e comunicação são temas de estudos
da neurociência (VENTURA, 2010, p.123).

Reztak (1995) destaca que, em consequência destas novas tecnologias aprendeu-se
mais sobre o cérebro humano nas últimas décadas do que nos 200 anos que as precederam.
Já Fóz (2014) enfatiza que: O cérebro é o
nosso mais importante órgão de aprendizagem. Conhecer o seu funcionamento é
o caminho mais eficaz para promovermos
A neurociência é o conhecimento e o camia aprendizagem. Nosso cérebro é plástico. nho que pode conduzir cada um ao despertar
Sendo assim, podemos estimular e desen- para o mundo exterior a partir da compreensão
volver muitas habilidades e competências. das próprias características e é assim que podemos realizar idéias e projetos. A realização
A autora ainda destaca que, existem algu- pessoal que se atinge na profissão depende
mas “regras cerebrais”, tais como períodos de uma busca continuada dos conhecimentos
sensíveis, plasticidade neuronal, vulnerabili- que aperfeiçoam o “fazer” e engrandecem o
dade aos transtornos, diversidade de compe- “ser”. Quando as soluções de dúvidas se tortências, dentre outros que não devem ser su- nam acessíveis por meio de uma linguagem
bestimados. A maturação, o desenvolvimento compreensível que traduz o conhecimento e
e os estímulos do ambiente são tecidos de a aplicação dele, desfaz-se o abismo entre o
modo bastante complexo e incrivelmente par- professor e o aluno, pontuando com a aceiticular na biografia cerebral de cada indivíduo. tação, em lugar das críticas, dando espaço
para um relacionamento mais verdadeiro e
para o desenvolvimento de potencialidades.
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Com o conhecimento mais aprofundado das
diferenças nas funções cerebrais, o professor
se torna apto a realizar atividades com recursos
que respeitam as características de aprendizagem, inteligência, comportamento e emoções
que se apresentam de acordo com cada um.
Enfim, é preciso ter paixão pelo que se faz e
uni-la à razão. O educador dedicado e com a formação adequada poderá promover as habilidades de seus estudantes com os novos estudos.
Assim, o fato de alguns estudantes não
acompanharem as aulas da maneira planejada.
A neurociência pretende compreendê-los em
sua totalidade, é de fundamental importância
uma vez que o educador não pode viver sua
mais ampla atividade docente sem vínculos
afetivos com seus estudantes, pois o professor tem como principal tarefa incentivar as
potencialidades do conhecimento humano.

De acordo com Relvas (2010): O cérebro
humano é composto de duas semi-esferas: o
hemisfério direito e o hemisfério esquerdo,
os quais mantêm conexões recíprocas para a
troca de informações. O maior feixe de conexões cognitivas que liga áreas de um hemisfério às do outro é o corpo colosso (base
dos estudos das diferenças entre os gêneros). A assimetria dos hemisférios cerebrais
é uma das respostas para o entendimento
das diferenças biológicas, cognitivas e comportamentais entre os gêneros. Por isso,
há a necessidade de que o professor estude o cérebro para compreender e melhorar
suas práticas pedagógicas em sala de aula.

Elvira Souza Lima (2006) diz ser fundamental destacar que segundo alguns neurocientistas, o cérebro se forma na dinâmica cotidiana das reações do indivíduo ao
meio, idéias defendidas a décadas atrás por
Wallon, para quem o processo de desenA neurociência nas áreas de anatomia e fi- volvimento humano é função do contexto.
siologia humana proporciona base científica
necessária para esse diálogo entre a Ciência e
O cérebro é constituído de uma camada exa Educação. Na neurociência você encontrará terna chamada córtex que é extremamente
abordagem tanto nos aspectos científicos da enrugado de circunvoluções e lhe confere uma
aprendizagem, da inteligência, do comporta- área bastante extensa. A evolução humana remento e dos gêneros quanto na interface es- alizou um artifício engenhoso da nossa cabeça,
colar nas dimensões biológicas, afetivas, emo- um crânio que pode proteger o cérebro contra
cional e social do estudante na sala de aula. contusões e garante o seu tamanho, não permitindo sua expansão a cada aprendizagem.
Para entender o mecanismo do aprender, é Porém é bom lembrar que somos formados
preciso saber um pouco sobre o funcionamen- por 100 bilhões de neurônios e de 10 milhões
to de sistema nervoso central, o organizador de novas conexões neurais e, dessa forma,
dos nossos comportamentos. Cada tipo de ha- garantindo a evolução de nossa inteligência.
bilidade ou comportamento pode ser relacionado a certas áreas do cérebro em particular.
Assim, há áreas habilitadas a interpretar estímulos que levam à percepção visual e auditiva, à compreensão e à capacidade linguística,
à cognição, ao planejamento de ações futuras,
inclusive de movimento, e assim por diante.
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O cérebro é o órgão privilegiado da aprendizagem. Conhecer sua estrutura e funcionamento é fundamental na compreensão do
processo de aprendizagem e seus distúrbios.
É necessário considerar os aspectos neuropsicológicos, pois as manifestações em sua
maioria é reflexão de funções alteradas. As
disfunções podem ocorrer em áreas de input
(recepção de estímulos), integração (processamento da informação), output (expressão da
resposta). O cérebro é o sistema integrador,
coordenador e regulador entre o meio ambiente e o organismo, entre o comportamento
de aprendizagem (TABAQUIM, 2008, p.20).

A aprendizagem é um processo integrado
que provoca uma transformação qualitativa na
estrutura mental daquele que aprende. Essa
transformação se dá por meio da alteração
de conduta de um indivíduo, seja por condicionamento operante, experiência ou ambos,
de uma forma razoavelmente permanente.
As informações podem ser absorvidas por
meio de técnicas de ensino ou até pela simples aquisição de hábitos, O ato ou a vontade
de aprender é uma característica essencial do
psiquismo humano, pois somente este possui
o caráter intencional, ou a intenção de aprender, dinâmico, por estar sempre em mutação
e procurar informações para a aprendizagem; autopoiético, por buscar novos métodos, visando à melhora da própria aprendizagem, por exemplo, pela tentativa e erro.

A aprendizagem é um fenômeno extremamente complexo, envolvendo aspectos cognitivos, emocionais, orgânicos,
psicológicos, sociais e culturais. A aprendizagem é resultado do desenvolvimento de aptidões e de conhecimentos, bem
Outro conceito de aprendizagem é uma
como da transferência destes para novas mudança relativamente durável do comsituações. De acordo com Lima (2006): portamento, de uma forma mais ou menos
sistemática, ou não, adquirida pela experiUm aspecto interessante que surge com ência, pela observação e pela prática moconstância na bibliografia nesta área de neu- tivada. Enfatiza Elvira Souza Lima (2006);
rociência, é que corroborado por muitos
estudos etnográficos da antropologia, é o
Existe outro grupo que tem se dedicado ao
pensamento como uma forma de ação ne- estudo da memória, principalmente entre a
cessária dentro do quadro de realizações da memória e a aprendizagem. Entre estes muiação é composta de uma série de atos enca- tos também se ocupam da consciência. Condeados, os quais incluem muitas vezes a ava- trariamente ao que poderia supor não se trata
liação do percurso parcial realizada é a for- aqui de um corpo de pesquisa na área estritamulação do que ainda será feito. Em outras mente biológica ou médica (LIMA, 2006, p.12).
palavras cada etapa percorrida, e a reflexão
que a acompanha influem na elaboração da
etapa seguinte. Alocar tempo para “pensar”,
neste caso, seria tão importante como definir
o conteúdo e o método (LIMA, 2006, p.13).
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O humano nasce potencialmente inclinado a aprender, necessitando de estímulos
externos e internos (motivação, necessidade) para o aprendizado. Há aprendizados
que podem ser considerados natos, como o
ato de aprender a falar, a andar, necessitando que ele passe pelo processo de maturação física, psicológica e social. Na maioria
dos casos, a aprendizagem se dá no meio
social e temporal em que o indivíduo convive; sua conduta muda, normalmente, por
esses fatores e por predisposição genética.

Migliori (2014) afirma que: A partir de pesquisas neurocientíficas, a educação em valores deixou de ser exclusivamente um tema filosófico para ser também uma abordagem de
desenvolvimento humano que pode e deve
integrar o processo educativo viabilizando
ações que resultam no aprimoramento do
equilíbrio subjetivo de educadores e estudantes, na melhoria dos níveis de estresse, na desatenção, na hiperatividade e impulsividade,
na conscientização sobre qualidades como
aceitação da amorosidade e do impacto.

O processo de aprendizagem é desencadeado a partir da motivação. Esse processo
se dá no interior do sujeito, estando, entretanto, intimamente ligado às relações de
troca que ele estabelece com o meio, principalmente, seus professores e colegas. Nas
situações escolares, o interesse é indispensável para que o estudante tenha motivos
de ação para apropriar-se do conhecimento.

A autora ainda afirma que, tudo isso é
resultado do favorecimento das capacidades de refletir e influenciar as experiências introspectivas, cognitivas e a externalização dos comportamentos com
foco em valores humanos e cultura de paz.

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR
NEUROEDUCADOR
O novo século, ou seja, o século XXI está se
apresentando como um paradoxo humanitário,
isto é global e grandes mudanças significativas.
Vivemos diariamente com a velocidade das informações midiáticas, mudanças sociais, de perfis familiares,
como também, de crianças e infâncias.
Sendo que, o professor nestas últimas décadas tem recebido nas instituições escolares e nas salas de aulas, alunos ímpares nas
suas especificidades, e singularidades, advindos de lares de formação diferenciada com
relação aos alunos das décadas anteriores.
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Isto nos remete à idéia de que o conhecimento não está parado. É a velocidade dessas
novas configurações sociais e dos alunos da
atualidade que percebemos a necessidade de
pesar as vantagens das diferentes perspectivas norteadoras de formação para os profissionais comprometidos com a educação, ou
seja, é necessário revisitar e reformular os
seus conhecimentos, suas atitudes e principalmente, a qualificação do professor, refletindo
assim no processo de ensino e aprendizagem
da criança, não só no dia a dia, mas afetando
o desempenho do ser humano pela vida toda.
De
acordo
com
Relvas
(2010):
Considerando a escola como um ambiente de aprendizagem, é importante destacar “Quando a criança está em um ambiente sensorialmente estimulador, desde
a mais nova idade, pode ter um impacto
sobres suas capacidades cognitivas e de
memória futuras” (RELVAS, 2010, p.100).
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Fundamentalmente, o compromisso com
uma educação de qualidade para todos tem
desafiado os profissionais da educação a pensar, planejar, organizar e atuar com o objetivo
de construir alternativas que possam derrubar práticas cotidianas que desconsideram as
diferenças individuais do educando e que não
são utilizadas para identificar o que aprenderam, mas estabelecer possíveis caminhos
para que os alunos alcancem a aprendizagem.
Assim, a aprendizagem não deve ser considerada como resultado que depende única e exclusivamente do aluno, mas deve ser
construída dia a dia, pois quando o professor
identifica que o aluno começa a encontrar
obstáculos na realização das atividades ou
percebe que delas não participa, tornando-se
necessário a rápida intervenção desse profissional e da equipe escolar, pois ele pode precisar de mais tempo para realizar a atividade.
Requer material introdutório mais simples ou
mais concreto, demandando a provisão de
meios especiais de acesso ao currículo e esse
processo só ocorrerá quando o professor se
colocar como mediador das aprendizagens.

Fóz (2014) afirma que, a escola de hoje
não é mais um espaço de transformação
de conhecimentos acadêmicos. Vai muito além, pois à medida que a tecnologia, as
informações e os limites físicos transcendem a uma nova pedagogia, esta não se
opõe nem subtrai, mas soma e incorpora.
Devemos enfatizar que o professor que
tem a formação de neuroeducador tem a
possibilidade de contemplar com visão diferenciada a todos, considerando o real desenvolvimento do aluno e seu aprendizado escolar, fazendo assim parte do todo
no processo educacional, possibilitando ao
máximo o desenvolvimento individual de
acordo com as especificidades do aluno.
De acordo com Relvas (2010) a autora discorre que outrora os professores apenas podiam observar o
comportamento dos alunos. Porém, na contemporaneidade podemos observar a atividade cerebral durante a execução de atividades.

Nesse contexto ganha força a neuroeducação, uma ciência que une os conhecimenConforme afirma a UNESCO (1997, p. 12), tos mais recentes sobre o desenvolvimento
o objetivo da Educação Especial destinado cerebral e a eficiência do modelo escolar.
a crianças com deficiências mentais, sensoriais, motoras ou afetivas é muito similar
da educação geral, quer dizer, possibilita ao
Sendo assim, as contribuições de (ZARO,
máximo o desenvolvimento individual das 2010, p.204), são de grande ênfase para
aplicações intelectuais, escolares e sociais. intervenções mediadas pelo professor
neuroeducador, que revisa suas práticas:
A formação inicial e contínua do proEstudantes
aprendem
melhor
fessor e dos demais educadores da Insti- quando
são
altamente
motivados;
tuição de Ensino deve considerar os asStress
impacta
o
aprendizado;
pectos históricos, culturais e sociais que
Ansiedade
bloqueia
as
oporacontecem paulatinamente no contexto tunidades
de
aprendizagens;
onde o aluno está inserido às profundas
Estados
depressivos
pomudanças sociais da contemporaneidade. dem
impedir
o
aprendizado;
- O tom de voz de outras pessoas é rapidamente julgado no cérebro
como ameaçador ou não ameaçador;
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- As faces das pessoas são julgadas instantaneamente (I.e., intenções boas ou más);
- Feedback é importante para aprendizagem;
-Aemoção tem o papel chave no aprendizado;
Movimento
pode
potencializar as oportunidades de aprendizado;
- Nutrição impacta o aprendizado;
- Sono impacta a consolidação de memória;
- Estilos de aprendizado (preferências cognitivas) são devidos a estruturas únicas do cérebro de cada indivíduo;
Diferenciação
das
práticas na sala de aula é justificada pelas diferentes inteligências dos alunos.
Surge então a fundamental necessidade de
compreender as novas gerações, buscando
diferenciadas formas de fomentar o ensino
e a aprendizagem para que contemple todos
os alunos. De acordo com essas considerações, enfatiza-se que aprender exige complexidade nos atos, ou seja, não é apenas memorizar, mas sim, o ato de aprender engloba
motivação, emoção, alimentação e interação.
Fóz (2014) afirma que, “tais conhecimentos
é de fundamental relevância para o educador
aperfeiçoar seus recursos diante da nova geração de estímulos e demandas que impõe a sociedade e por consequência no âmbito escolar.

Sendo que, em entrevista para a Revista Pátio (2010), a autora Sena indica caminhos para
o professor de como facilitar a interação com
a criança com TDAH, tanto como com outras dificuldades de aprendizagem na escola:
- Evite lugares barulhentos ou com passagens
de pessoas, uma vez que, para a realização das
tarefas escolares o ambiente deve ter o mínimo
de estímulos que possam desviar a atenção;
- Utilizar o lúdico e a novidade sempre que possível. Recursos com jogos, músicas e imagens têm papel importante no processo de aprendizagem;
- Procure fazer com que na sala de aula, o
aluno sinta-se próximo a você para que possa
monitorar de perto as distrações que venham
a acontecer e assim, chamar a atenção dele de
forma discreta para a atividade em andamento;
-Acompanhe a execução de tarefas que devem
ser realizadas por etapas e em pequenos passos;
- Procure sinalizar sempre o tempo necessário para a realização da tarefa proposta, deixando alguns minutos para possíveis imprevistos;
- Repetir regras de maneira clara e objetiva;
- Procure estabelecer um bom vínculo. O professor ou monitor deve
sempre olhar nos olhos, procurar entender as expectativas dos alunos e estimulá-los com gestos positivos e frases de apoio;
- Elogie os avanços da criança no processo
de aprendizagem, encorajando-a a continuar e reforçando positivamente seu esforço.

Sendo assim, essas informações são fundamentais para os professores e educadores decidirem e encontrarem quais métoO
Parâmetro
Curricular
Naciodos de ensino atende as especificidades de nal de Educação Especial (1997) recocada criança e quais são as mais eficazes. nhece a inclusão como um processo:
O papel da escola é de fundamental importância. Cabe ao professor e todos educadores
da comunidade escolar, sempre em parceria
com as famílias solicitarem um diagnóstico, devendo ser feito por um profissional habilitado.
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[...] gradual, interativo e culturalmente determinado, requerendo a participação do
próprio aluno na construção do ambiente escolar que lhe seja favorável [...], alguns
educadores defendem que uma escola não
precisa preparar-se para garantir a inclusão de alunos com necessidades especiais,
mas torna-se preparada como resultado do
ingresso desses alunos (PCN, 1997, P.18).
A inclusão de todos que surge com a compreensão dos distúrbios de um aluno na escola regular, numa perspectiva inclusiva proporciona um momento diferenciado para a
educação como um todo, na medida em que
possibilita um processo de criação pedagógica,
de parceria e orientação para a criança conseguir reorganizar-se na busca de novos procedimentos de ensino, novas estratégias, métodos lógicos capazes de atingirem o potencial
de cada um dos alunos, e não apenas respeitando suas diferenças e especificidades, mas
contemplando assim a inclusão para todos.

Contudo, enfatizamos que o professor deve considerar a história do aluno e
o contexto histórico em que o aluno está
inserido, verificando se os sintomas só
aparecem em determinado contexto, necessitando assim rever o diagnóstico.

A contemporaneidade traz consigo novos elementos teóricos e constitutivos da
prática pedagógica, porém é necessário um
repensar sobre o papel da escola e seus objetivos educacionais e os caminhos possíveis para alcançar assim todos os alunos.

O importante é que a instituição escolar
juntamente com a comunidade compartilhe
os conhecimentos neurocientíficos gerando ações positivas que complementam as
informações e com a participação de outros
professores habilitados para uma orientação
psicológica, todos possam entender e aprender a lidar com outros problemas de aprendizagem, revelando os fatores que interfeOutra estratégia interessante, para o pro- rem na aprendizagem escolar desses alunos.
fessor é a observação, que é o instrumento mais reconhecido para a coleta de inFóz (2014) afirma que. “O professor
formação do contexto diário dos alunos. deve ser mais respeitado e comprometido, uma vez que o espaço da relação ensiO professor deve aprimorar seu olhar para no/aprendizagem contempla um entendio potencial do aluno, observar suas condi- mento ainda mais amplo da aprendizagem.
ções de aprendizagem, suas evoluções, seu
desempenho escolar, valorizando a busca de
indicadores que sinalizem objetivos a serem
ampliados no cotidiano das atividades e das
tarefas escolares, na dinâmica da sala de aula.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As instituições escolares contemporâneas
precisam percorrer caminhos e significar os
espaços educativos com conhecimentos para
possibilitaro acesso à aprendizagem para todos.

Sendo assim, o estudo teórico sobre a neurociência intrinsecamente atrelada a educação e a prática das vivências cotidianas
constituem elementos imprescindíveis na
formação de professores e de todos educadores da comunidade escolar na inclusão não só com aluno (NEE) Necessidades
Educacionais Especiais, mas para todos os
alunos com relação ao processo de ensino aprendizagem sendo a neurociência.

Conforme citamos anteriormente, ainda
é uma área nova principalmente no contexto educativo tendo em vista que a formação
inicial e contínua do professor neuroeducador é de suma importância, pois a ampla visão neurocientífica propõe novos caminhos
como ferramenta, propiciando novos métodos de diferentes formas de ensinar de
acordo com as especificidades, de maneira dinâmica, interativa e colaborativa, considerando a singularidade de cada aluno.

Portanto, é importante que hajam profissionais capacitados que fomentem e indiquem percursos para que cada um realmente
seja visto essencialmente como ser humano.
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A PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL E SUAS RELAÇÕES COM A
AFETIVIDADE E O TEMPO DE QUALIDADE
RESUMO: São inúmeras as relações que o psicopedagogo institucional estabelece para

exercer suas funções, mas a relação com a afetividade e o tempo de qualidade dispensado
ao aprendente são inequivocamente o veio que interliga todas elas. Estudiosos como Wallon,
Piaget e Vygotsky afirmam que o vínculo afetivo criado na relação com o outro, a princípio
com os pais, depois com a família e posteriormente se ampliando com as demais pessoas do
meio em que vivem, permite acesso ao mundo simbólico e consequentes avanços cognitivos.
O principal foco do psicopedagogo institucional será auxiliar o aprendente a vencer as
barreiras que dificultam sua aprendizagem, trabalhando conjuntamente com os professores
para auxiliá-los a desenvolver meios para alcançá-lo nessas dificuldades ou encaminhando-o
para outros profissionais como médicos, fonoaudiólogos, psicólogos e outros. “Para aprender,
necessitam-se dois personagens (ensinante e aprendente) e um vínculo que se estabelece
entre ambos. (...) Não aprendemos de qualquer um, aprendemos daquele a quem outorgamos
confiança e direito de ensinar” (Fernandez, 1990). Toda aprendizagem está impregnada de
afetividade, já que ocorre a partir das interações sociais, num processo vincular. Esta pesquisa
bibliográfica qualitativa analisa como ocorrem estas relações e o tempo necessário para
que sejam afetivamente significativas para a valorização do aprendente e seu consequente
crescimento cognitivo.

Palavras-chave: Afetividade; Tempo de qualidade; Aprendizagem;
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INTRODUÇÃO
O psicopedagogo institucional deve estabelecer inúmeros relacionamentos ao exercer suas funções. Relações com os gestores, com os educadores, com fonoaudiólogos, com psicólogos, com médicos de várias especialidades, com familiares e muitas outras, mas a principal: a relação com o aprendente e suas dificuldades de aprendizagem.

Ao idealizar este trabalho de pesquisa a maior motivação foi encontrar fórmulas para solucionar as dificuldades de aprendizagem dos futuros clientes: os aprendentes. No entanto, pesquisando, foi possível constatar que para solucionar as dificuldades de aprendizagem é necessário buscar diferentes soluções e estabelecer inúmeras relações com os vários fatores que
as influenciam, mas duas destas relações, a afetividade e o tempo de qualidade se mostraram
presentes em praticamente todas elas, daí a escolha em aprofundar a pesquisa neste tema.

(FREIRE, 2001) afirma: “ao ensinar, não como um burocrata da mente, mas reconstruindo os caminhos de sua curiosidade – razão por que seu corpo consciente, sensível,
emocionado, se abre às adivinhações dos alunos, à sua ingenuidade e à sua criatividade – o ensinante que assim atua tem, no seu ensinar, um momento rico de seu aprender.”

É a dimensão afetiva, que inclui os sentimentos, interesses, impulsos ou tendências como
a vontade e os valores que constituem o fator energético dos padrões de comportamento. O
aspecto afetivo, por exemplo, é considerado, nos estudos sobre dificuldades de aprendizagem,
uma das cinco grandes áreas ao redor da qual gira qualquer tipo de aprendizagem; logo, é um dos
fatores que pode estar relacionado às dificuldades de aprendizagem que advém de consequências emocionais dificultando o desempenho dos alunos nas atividades, e essa dificuldade gera
mais e mais consequências na parte emocional da criança, que não se convence de que é capaz.

Considerando que o processo de aprendizagem é decorrente de interações sucessivas entre
as pessoas, a partir de uma relação vincular, é, portanto, através do outro que o indivíduo adquire
novas formas de pensar e agir e, dessa forma apropria-se (ou constrói) novos conhecimentos.
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EMBASAMENTO TEÓRICO
SEGUNDO ALGUNS ESTUDIOSOS
– A AFETIVIDADE: WALLON E A
AFETIVIDADE
Estudos científicos têm demonstrado que
Um dos grandes pensadores que
abordou o conceito de afetividade crianças que foram criadas em abrigos, sem
foi o psicólogo francês Henri Wallon. afeto, desenvolvem menor quantidade de
mielina (substancia que envolve os neuroPara Wallon o termo afetividade se refe- transmissores facilitando e acelerando a
re à capacidade do ser humano de ser afe- propagação do estímulo elétrico, deixantado positiva ou negativamente tanto por do-os mais robustos e possibilitando mais
sensações internas como externas. A afe- conexões) facilitando as aprendizagens. Já
tividade é um dos conjuntos funcionais da as crianças que são cercadas por relações
pessoa e atua, juntamente com a cognição afetivas positivas são seguras, demonstram
e o ato motor, no processo de desenvol- interesse pelo mundo que as cerca, e comvimento e construção do conhecimento. preendem melhor o meio em que vivem.
Segundo (WALLON, A evolução psicológica
da criança, 2007) na ruptura estabelecida entre mãe e bebê, no momento do parto, já se
estabelece uma relação afetiva permeada de
emoções. Essas emoções consistem essencialmente em sistemas de atitudes que, para cada
uma, correspondem a certo tipo de situação.
As relações e laços criados pela afetividade não são baseados somente em sentimentos, mas também em atitudes. Isso
significa que em um relacionamento, existem várias atitudes que precisam ser cultivadas, para que o relacionamento prospere.
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O convívio familiar é o primeiro meio
social onde a criança interage, se este
for adequado e a mesma for qualitativamente estimulada, conseguirá desenvolver melhor suas aptidões que terão um
papel imprescindível na aprendizagem.
Para Wallon afetividade é a capacidade,
à disposição do ser humano de ser afetado pelo mundo externo/interno por sensações ligadas a tonalidades agradáveis
ou desagradáveis; ele deixa claro ainda
que ser afetado é reagir com atividades internas/externas que a situação desperta.
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Esta teoria aponta três momentos na evolução da afetividade: emoção, sentimento e
paixão; os três resultam de fatores orgânicos e sociais, sendo a Emoção o mais marcante e relevante para o estudo em questão:

Sincretizar significa reunir, e é isso que
os pequenos fazem, para explicar as coisas,
eles misturam realidade e fantasia, embaralham todas as ideias em um mesmo plano
e veem o mundo de forma global e generalizada, diferente da forma de pensar dos
Emoção: É a exteriorização da afetividade, adultos que é marcada pela categorização.
ou seja, é a sua expressão corporal (Ex.:coração disparado), motora (Ex.: correr ou frear).
Entender como a criança pensa é de granTem um poder plástico (Ex.: rubor na face), ex- de importância para o psicopedagogo trapressivo e contagioso (é a forma que o corpo balhar as dificuldades de aprendizagem.
possui de transmitir ao outro o prazer ou desprazer emocional, envolvendo o espectador
Wallon explica que os pequenos trade forma que este sinta o “poder” da reação zem para suas falas uma combinação de
emotiva); é o primeiro recurso de ligação entre tudo o que receberam de informação (pelo
o orgânico e o social: estabelece os primeiros meio ou por experiências pessoais) e que
laços com o mundo humano e através dele com os afetou de alguma forma. E à medida
o mundo físico, ex. choro e caretas do bebê); que crescem, vão organizando, classifiresulta de fatores orgânicos e sociais; apre- cando e estruturando estas informações.
senta o predomínio da ativação fisiológica.
Cabe
ao
psicopedagogo
institucioA emoção é determinante na evolução men- nal buscar na história do aprendiz as extal: a criança responde a estímulos muscula- periências que o afetaram positiva e neres (sensibilidade proprioceptiva), viscerais gativamente para então resgatá-las e
(sensibilidade interoceptiva) e externos (sen- transformá-las de maneira a colaborar para
sibilidade exteroceptiva). Essa resposta pode o desenvolvimento positivo do mesmo.
ser positiva, facilitando o aprendizado, ou
negativa causando bloqueios e dificuldades.
Wallon explica como é formado o pensamento da criança, esclarece que o desenvolvimento infantil vai do sincretismo à
categorização, isto é o sincretismo é um momento da evolução do pensamento humano.
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PIAGET E A AFETIVIDADE
Segundo (TAILLE, 1992), Piaget afirma que:
Jean Piaget é mais um teórico impor“O desenvolvimento da inteligência pertante que teve seus estudos centrados na construção do conhecimento e mite, sem dúvida, que a motivação posfuncionamento mental do ser humano. sa ser despertada por um número cada vez
maior de objetos ou situações. Todavia,
Sua teoria tem como base que o co- ao longo desse desenvolvimento, o prinnhecimento em qualquer nível, acontece cípio básico permanece o mesmo: a afetipor meio da interação do sujeito com seu vidade é a mola propulsora das ações, e a
meio, e ocorre em estágios que se modi- razão está ao seu serviço”(TAILLE, 1992).
ficam e se aperfeiçoam, indefinidamente.
Piaget corrobora com Wallon e demonsPor esta razão, sua teoria
também passou a ser conhecida como construtivismo. tra que os momentos de afeto na família e posteriormente no ambiente escoPara Piaget o processo de desenvolvimento lar são fundamentais para a formação da
cognitivo acontece com a alternância da as- personalidade e da capacidade de aprensimilação e acomodação alcançando a equili- der, criando oportunidades para a pessoa
bração (ponto de equilíbrio entre a assimilação evoluir como ser pensante e autônomo.
e a acomodação), ela é intrínseca ao indivíduo
e pode ser considerada como um mecanismo
VYGOTSKY E A AFETIVIDADE
autorregulador, necessário para assegurar
à criança a interação com o meio ambiente.
Vygotsky, também capitulou a relação da
Para que este processo ocorra é necessário o afetividade, a partir de uma abordagem históinteresse. O interesse desencadeia o afeto ou rico-dialética, defendeu que as emoções se indesafeto. Assim, ele considera que a dimen- tegram ao funcionamento mental e possuem
são afetiva é o motor da inteligência. E ainda uma participação ativa em sua configuração.
que o desenvolvimento afetivo acontece pa(VYGOTSKY, 1998) divide o desenvolviralelamente ao cognitivo, e tem uma profunda
influência sobre o desenvolvimento intelectu- mento em dois níveis: O primeiro é o níal, ocasionando aprendizagens ou bloqueios. vel de desenvolvimento real, é tudo aquilo que a criança consegue fazer sozinha. O
segundo seria o nível de desenvolvimento
potencial, ou seja, o que a criança não realiza sozinha, porém realiza com a ajuda
de um adulto ou um parceiro mais capaz.
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Se a pessoa que se relaciona com o aprendente tiver conhecimento poderá atuar entre
estes dois níveis de desenvolvimento, que
é chamado zona de desenvolvimento proximal, um importante instrumento nas mãos
de educadores, pois identifica não só o desenvolvimento real (aquilo que a criança já
aprendeu), como também o desenvolvimento potencial (aquilo que ela é capaz de realizar com auxílio). Então, ao saber o que a
criança já é capaz de fazer sozinha, pode
atuar na segunda situação, auxiliando-a no
aprendizado, “assim, a noção de zona de desenvolvimento proximal capacita-nos a propor uma nova fórmula, a que o “bom aprendizado” é somente aquele que se adianta
ao desenvolvimento” (VYGOTSKY, 1998).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O psicopedagogo institucional poderá intervir nas dificuldades de aprendizagem orientando o professor a trabalhar a autoestima
dos alunos desenvolvendo um relacionamento
afetivo. Nem sempre é fácil. Entretanto, só o
amor não basta. É preciso que, além desta relação professor aluno, autentica e afetiva, haja
uma prática pedagógica baseada no respeito,
na autoridade humana, e no estabelecimento
de limites, de modo que o professor permita o desenvolvimento e o fortalecimento do
eu do educando para que ele desenvolva autoestima, confiança e respeito a si e ao outro.

Assim como Piaget eVygotsky, Wallon comparDesta forma Vygotsky (1998) conclui que tilha, em seus escritos, da ideia de que emoção e
o processo de desenvolvimento não coin- razão estão, intrinsecamente, conectadas (1986):
cide com a aprendizagem. O desenvolvimento é mais lento que os processos de
aprendizagem e que apesar de estarem inA comoção do medo ou da cólera diminui
timamente ligados, não ocorrem paralela- quando o sujeito se esforça para definir-lhe
mente. Assim, quando a criança alcança um as causas. Um sofrimento físico, que procuranível no aprendizado, não significa um es- mos traduzir em imagens, perde algo de sua
tágio completo e sim que ela adquiriu ba- agudez orgânica. O sofrimento moral, que
ses para um desenvolvimento posterior. conseguimos relatar a nós mesmos, cessa de
Vygotsky ainda afirmou que “os proces- ser lancinante e intolerável. Fazer um poema
sos pelos quais o afeto e o intelecto se de- ou um romance de sua dor era, para Goethe,
senvolvem estão inteiramente enraizados um meio de furtar-se a ela (WALLON, 1986).
em suas inter-relações e influências mútuas”
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O contato físico é outro aspecto imporNeste aspecto pode-se afirmar que é impostante para expressar afetividade. O to- sível mostrar afetividade sem oferecer tempo
que, o elogio o tom de voz, podem incen- de qualidade como afirma (DANTAS, 1990): “é
tivar, encorajar e melhorar a autoestima. impossível alimentar afetivamente à distância”.
Tornando a relação com o aprender um prazer.

A afetividade também é concebida como
o conhecimento construído através da vivência, não se restringindo ao contato físico, mas à interação que se estabelece entre
as partes envolvidas, na qual todos os atos
comunicativos, por demonstrarem comportamentos, intenções, crenças, valores, sentimentos e desejos, afetam as relações e, consequentemente, o processo de aprendizagem.

Conforme a criança vai se desenvolvendo, a
afetividade vai ganhando complexidade e deixa
de ser percebida apenas pelas manifestações
de carinho físico, passando a ser substituídas
por outras de natureza cognitiva, como a fala, o
reconhecimento, o respeito e a reciprocidade.

(ALMEIDA, 1997) corrobora que a medida
que a criança avança em idade torna-se necessário “ultrapassar os limites do afeto epidérmico, exercendo uma ação mais cognitiva
O psicopedagogo institucional deverá en- no nível, por exemplo, da linguagem” (p. 108).
corajar os professores a investirem em seu
próprio aprendizado confiando na capacidade de cada um e fortalecer sua autoestima.
O professor por sua vez será orientado a ter
Por outro lado, muitas vezes a raiva, o
o mesmo procedimento com seu aprendente. medo, a ansiedade e a tristeza estão prePerceber o sujeito como um ser intelectual e sentes nas interações sociais e devem ser
afetivo, que pensa e sente simultaneamente, trabalhadas pelo psicopedagogo, uma fore reconhecer a afetividade como parte inte- ma indicada por especialistas para trabagrante do processo de construção do conhe- lhar são os desenhos, onde muitas vezes
cimento, implica outro olhar sobre a prática as crianças expressam seus sentimentos.
pedagógica, não restringindo o processo ensino-aprendizagem apenas à dimensão cognitiva.
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Cabe ao psicopedagogo orientar o professor para adequar a tarefa às possibilidades do
aprendente, fornecendo meios para que realize as atividades confiando em sua capacidade
de alcançar êxito. Segundo Dantas (1990) esta
também é uma maneira refinada de comunicação afetiva e se refere a esta forma de interação como “cognitivização” da afetividade.

Conclui-se que a afetividade é de suma importância para a saúde mental de todos os
seres humanos. Doenças emocionais podem
afetar o desenvolvimento e a aprendizagem
do indivíduo, pois este é um todo, composto
pela parte física e também a emocional. Portanto, deve-se proporcionar ao aprendente o
desenvolvimento de sua afetividade integralmente, considerando suas emoções e reações,
Wallon e vários autores estudiosos já afir- incentivando a troca de bons sentimentos
maram que é possível atuar sobre o cog- para que ele se desenvolva e se torne um adulnitiva via afetivo e vice-versa. Nesse sen- to com autoestima e segurança emocional.
tido, torna-se evidente que condições
afetivas favoráveis facilitam a aprendizaNão se pode falar em afetividade, sem se
gem, destacando-se o desejo e o prazer falar de tempo de qualidade despendido, já
ao realizar atividades e vencer os desafios. que é preciso planejar, interagir e demonstrar
que o outro é importante. “Não se pode faO psicopedagogo institucional deve- lar de educação sem amor” (PAULO FREIRE).
rá compor esta afetividade também em
seus relacionamentos, em especial com
os professores, que muitas vezes construíram relações negativas com os próprios
alunos e deverão reconstruí-las de forma
positiva, contando para tanto com as observações e sugestões do psicopedagogo.
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A ARTE TERAPIA E A ARTE EDUCAÇÃO: DEFINIÇÕES E CONCEITOS
RESUMO: Esta pesquisa trata de uma revisão bibliográfica com o foco voltado a Arte Terapia

e a Arte Educação. Neste sentido, este estudo busca apresentar algumas concepções que
envolvem o termo Arte Terapia e as suas definições, além deste propósito, este estudo irá
elencar os principais aspectos relacionados à Arte e a Educação no contexto educacional e
como os dois termos são apresentados neste sentido. Embora a Arte terapia e Arte educação
sejam áreas de estudo independentes, compartilham conceitos relacionados aos processos
criativos e cognitivos, além dessas áreas compartilharem também um processo histórico
ligado às mudanças conceituais na arte, na psicologia, na psicanálise e na educação, ao longo
do século XX. A Arte sempre esteve presente na história da educação escolar e dependendo
da época e do contexto social no qual estava inserida, assumia diferentes papéis e princípios
na escola. Ao longo dos anos o conceito de Arte foi adquirindo diferentes interpretações.
O trabalho com Arteterapia em sala de aula, pode trabalhar a ansiedade e os desconfortos
emocionais que os adolescentes possam apresentar, a produção gerada por eles constitui-se
em base para o estudo em sessões de arte terapia, relacionadas aos aspectos emocionais dos
sujeitos.

Palavras-chave: Arte Educação; Arteterapia; Aprendizagem; Contexto Educacional.
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INTRODUÇÃO
A Arte sempre esteve presente na história da educação escolar e dependendo da época e do contexto social no qual estava inserida, assumia diferentes papéis e princípios na escola. Ao longo dos anos o conceito de Arte foi adquirindo diferentes interpretações.
De acordo com as Orientações Curriculares do MEC (1998) o conhecimento
em artes são divididos em: Artes Visuais, Música, Teatro e Dança. O trabalho
com as Artes Visuais deve respeitar as peculiaridades das crianças e o seu nível
de desenvolvimento, favorecendo o processo de criação das mesmas. O educador deve intervir proporcionando o contato com diferentes objetos agindo de
forma intencional com o intuito de enriquecer a ação desenvolvida pela criança.
No Brasil, os movimentos em prol do ensino de Artes sofreram influência de alguns movimentos que aconteciam internacionalmente e que defendiam o ensino das Artes relacionados à Educação, conceito de Arte
Educação, a favor do ensino de Artes. Em 1928, com a Reforma de Fernando de Azevedo foi instituído o jardim de infância com a inclusão da música para crianças e nos diferentes cursos. A concepção moderna de Artes
e seu ensino não tinham espaço nas escolas regulares no Brasil nesta época.
O trabalho com Arteterapia em sala de aula, pode trabalhar a ansiedade e os desconfortos emocionais que os adolescentes possam apresentar, a produção gerada por eles constitui-se em base para o estudo em sessões de arte terapia, relacionadas aos aspectos emocionais dos sujeitos.
A Arte terapia é uma prática terapêutica que trabalha com a transdisciplinaridade de vários saberes como a educação, saúde e a arte, buscando resgatar
a dimensão integral do homem, auxiliando o processo de autoconhecimento
em que as imagens se transformam em símbolos, criando condições para estruturar e informar o que antes era inconsciente passa a integrar a consciência.
De acordo com Alves (2016) a Arteterapia é uma ciência fundamentada em
medicina, psicologia e arte que estuda e pratica os meios adequados para avaliar, curar ou contribuir para a cura dos indivíduos por meio das expressões
artísticas em prática profissional, com o objetivo de utilizar a arte e as diversas formas de expressões artísticas como processo terapêutico que busca um
caminho mais prazeroso para possíveis descobertas e novas possibilidades.
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DEFINIÇÕES E CONCEITOS SOBRE
ARTE TERAPIA E ARTE EDUCAÇÃO
A Arte terapia emerge como um campo aberto ao encontro e diálogo entre
as áreas da Psicologia, Educação e Artes, resgatando o potencial terapêutico,
pedagógico e de crescimento pessoal
contido em todas as formas de arte, colocando a arte a serviço da vida e de seu
florescimento, trazendo à tona a dimensão do sagrado, como era e ainda é entre os povos primitivos o papel da arte,
A Arte terapia e a Arte educação para comungar com a existência humasão consideradas áreas de estudo na, resgatando os elos com nossa ancese investigação distintas e indepen- tralidade” (BERNARDO, 2006, P. 27).
dentes, compartilham conceitos relacionados aos processos criativos e
cognitivos, além dessas áreas compar- O educador deve conduzir o processo
tilharem também um processo histó- educativo dando significado aquilo que
rico ligado às mudanças conceituais a criança aprende, incluir a Arte no curna arte, na psicologia, na psicanálise e rículo escolar, não é suficiente para a
na educação, ao longo do século XX. garantia de aprendizado, a Arte deve estar integrada as demais áreas do conhecimento e tornar possível que a criança
A Arte sempre esteve presente na aprenda e compreenda o seu conteúhistória da educação escolar e depen- do de forma relevante e significativa.
dendo da época e do contexto social no
qual estava inserida, assumia diferentes
papéis e princípios na escola. Ao longo Desta maneira afirma-se que o trabados anos o conceito de Arte foi adqui- lho com as Artes Visuais na Educação
rindo diferentes interpretações: a Arte Infantil deve respeitar as peculiaridades
como técnica, como expressão, como das crianças e o seu nível de desenvollinguagem, como comunicação, produ- vimento, favorecendo o processo de
ção de materiais artísticos e como lazer. criação das mesmas. O educador deve
intervir proporcionando o contato com
diferentes objetos agindo de forma
intencional com o intuito de enriquecer a ação desenvolvida pela criança.

Com base nas ideias de Silva (2013)
a arte utilizada terapeuticamente
surge nas civilizações antigas no século XX, a Arteterapia se consolida
como um conceito próprio de atuação, em decorrência das modificações que aconteceram na época.
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Os documentos norteadores da educação fazem orientações didáticas aos
professores incluindo a música dentre
as atividades permanentes que devem
ser oportunizadas às crianças, além
disso define que os eixos do currículo devem garantir experiências que
promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas manifestações de música, artes
plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura.

A Arte terapia permeia os diferentes
campos de atuação, em especial Saúde e Educação, mesmo sem existirem
cursos de graduação específicos nessa
área, segundo Valladares (2008) pode
ser definida como uma atividade que
canaliza o trabalho para a reordenação
e reestruturação mental do sujeito, direcionando para os processos individuais, preocupando-se com as emoções,
questões e dificuldades de cada pessoa.

A Arteterapia se propõe a lidar com
aspectos sufocados do inconsciente,
utilizando-se, para tal feito, materiais
de arte, para que sejam construídas
imagens, movimentos e ações que permitam a redescoberta das necessidades e potencialidades individuais, com
isso, o cliente aprende e toma conhecimento da existência de conteúdos antes desconsiderados, podendo entrar
em contato com eles criativamente,
organizando-os quando expressados,
visando um equilíbrio de sua personalidade, produzindo insights, integrando
assim seu passado no presente, desejo
e realidade com um projeto de futuro.

Ainda conforme a autora a Arte terapia busca resgatar os processos de
autoconhecimento e de transformação pessoal, por meio da produção de
imagens, do desenvolvimento da comunicação, da valorização da subjetividade e da liberdade de expressão.

[...] os recursos arte terapêuticos são
de grande valia na prevenção do abuso de poder nas terapias, no trabalho
com grupos e no ensino, pois na medida em que a pessoa cria, ela participa ativamente e com seus próprios
recursos do seu processo de aprendizado, crescimento ou cura, aprendendo um caminho que pode seguir mesmo sozinha em outros momentos de
sua vida, não dependendo da figura
do professor, facilitador ou terapeuta
para isso. (BERNARDO, 2006, p.12).

Na sala de aula, o tratamento da Arte
baseia-se em três dimensões: Arte como
linguagem, como expressão da cultura
e como conhecimento. A Arte como linguagem no sentido de realizar leituras
e estabelecer sentidos interpretando as
relações da mensagem artística; a Arte
como expressão da cultura no sentido
da preocupação com a influência cultural, observar a arte em sua relação
com a cultura, melhor entendendo as
obras artísticas; a Arte como conhecimento no sentido de entendê-la como
qualquer outra área do conhecimento,
vivenciado e refletido pelas crianças.
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Ao falarmos de produções bibliográficas em Arteterapia no Brasil, não podemos deixar de comentar sobre os
pioneiros dos estudos que discutiam
sobre a interface entre Arte e Medicina, que são Osório César desenvolvendo suas pesquisas no Hospital do
Juquery em Franco da Rocha na cidade de São Paulo já na década de 20 e
Nise da Silveira no Hospital Engenho
de Dentro no Rio de janeiro na década de 40. (GONÇALVES, 2008, p. 18).
Com base nas ideias de Philippini
(2005) temos que a Arte terapia é uma
prática terapêutica que trabalha com
a transdisciplinaridade de vários saberes como a educação, saúde e a arte,
buscando resgatar a dimensão integral do homem, auxiliando o processo de autoconhecimento em que as
imagens se transformam em símbolos, criando condições para estruturar e informar o que antes era inconsciente passa a integrar a consciência.

No Brasil, o processo histórico em defesa do ensino de Artes teve como grande influência os movimentos internacionais em defesa da Arte Educação, esses
movimentos direcionaram o movimento
interno do país em favor do ensino de
Artes. Mais tarde na Reforma de Fernando de Azevedo (1928), instituiu o jardim
de infância e incluiu a musicalização para
crianças e ensino de música nos diversos
cursos. As concepções modernistas de
ensino de Artes ainda se encontravam
fora do espaço da escola regular no Brasil.

A Arte terapia surgiu como auxiliar de
medidas terapêuticas no tratamento dos
transtornos mentais, a partir de medidas
tomadas frente à sua própria prática: facilitadora de catarses (expurgos de materiais indesejáveis à mente), como medida
preventiva ao embotamento psíquico e de
competências para a noção de aquisição
de esquemas da vida diária A capacidade
de fazer escolhas, diferente do abandono
do doente à sua própria sorte com a deterioração de sua mente foram avanços
efetuados pela Arte terapia, que anteDe acordo com Bernardo (2006), tra- riormente levava o nome de Terapia Ocubalhando com recursos vivenciais e ex- pacional” (URRUTIGARAY, 2008, p.41).
pressivos, tais como desenho, pintura,
modelagem, colagem, dança e expressão corporal, relaxamento, visualização
criativa, dramatização, contos de fadas,
entre outros, promove a melhoria da
qualidade de vida ao relacionar significativamente o mundo interno e o externo, propiciando o reconhecimento
e desenvolvimento de potencialidades.
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Segundo a Associação Brasileira de Arte
terapia podemos defini-la como um modo
de trabalhar utilizando a linguagem artística como base da comunicação cliente-profissional. Sua essência é a criação estética e a elaboração artística em prol da
saúde. A Arteterapia não utiliza somente
os meios, mas os processos da arte e está
relacionada à saúde integral do sujeito,
em seus aspectos psicológicos e físicos.

A arte/educação cada vez mais traz à
sala de aula reflexões críticas sobre o cotidiano e a sociedade, o aluno é estimulado
a pensar e refletir sua condição e não ser
apenas um receptor passivo de informações. Por outro lado, a arteterapia foi traçando seu percurso e se firmando enquanto saber, buscando tornar possível um ser
humano mais consciente, mais livre para
fazer suas escolhas e através da escuta e
da valorização do indivíduo, fortalecer a
autoconfiança ajudando esse indivíduo
a se colocar e lidar com suas emoções.

Então,éapartirdestesconteúdosinconscientes manifestados no “setting” clínico
que o processo terapêutico se configura
e é estruturado” (OLIVEIRA, 2010, p.15).

O trabalho com Arteterapia em sala de
aula, pode trabalhar a ansiedade e os desconfortos emocionais que os adolescentes possam apresentar, a produção gerada
por eles constitui-se em um rico material
a ser trabalhado em sessões de arte terapia em grupo, visto que a proposta é
atender, dentro do possível, as necessidades culturais e emocionais dos sujeitos.

O educador deve compreender o desenho da criança como um processo de
criação e como uma forma de linguagem, deve deixar a criança livre para
criar e representar aquilo que deseja, as
marcas deixadas pelas crianças são únicas e valorosas quando pensamos no
verdadeiro sentido de criação e arte.

A Psicanálise oferece recursos adequados para análise e interpretação do
material produzido no trabalho com
a Arte, fazendo uso da Associação Livre em que o terapeuta não direciona a
questão a ser trabalhada, mas deixa com
que o próprio paciente mergulhe em seu
inconsciente e traga seus conteúdos.
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Privilegiando as diversas formas expressivas, utilizando-nos de diferentes linguagens (fala, jogos, dramatização, música,
dança, desenho, pintura, literatura, argila), ampliamos a ideia de arte para além
da técnica – como expressividade, comunicabilidade. E expressar-se livremente é, antes de tudo, direito inalienável de
crianças e adultos. (LEITE, 1998, p. 149).

O educador deve conduzir o processo educativo dando significado aquilo
que a criança aprende, incluir a Arte no
currículo escolar, não é suficiente para
a garantia de aprendizado, a Arte deve
estar integrada as demais áreas do conhecimento e tornar possível que a
criança aprenda e compreenda o seu conteúdo de forma relevante e significativa.
Segundo Alves (2016) a Arteterapia também está relacionada a psicoterapia como
meio de linguagem, com a utilização da
pintura, escultura, colagem e outras manifestações artísticas, contribuindo para o
processo de aprendizagem, abarcando um
contexto bem mais amplo, antes voltado
apenas aos estudos psiquiátricos e clínicos. O profissional que atua nesta área
deve possuir licenciatura em arte terapia.

560

A Arteterapia é uma atividade que ao
lidar com estratégias lúdicas que irão integrar o homem em suas diferentes dimensões, pode ser vista como uma alternativa a ser aplicada em todos os espaços
institucionais que tenham como objetivo
a formação do homem. Ao participar das
oficinas de Arte terapia, é possível o desenvolvimento das potencialidades criativas do aluno, permitindo a descoberta
e o reconhecimento de suas habilidades.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise evidenciou que o educador deve conduzir o processo educativo dando significado aquilo que a criança aprende, incluir a Arte no currículo escolar, não é suficiente para a garantia de aprendizado, a Arte deve estar
integrada as demais áreas do conhecimento e tornar possível que a criança
aprenda e compreenda o seu conteúdo de forma relevante e significativa.

A Arte sempre esteve presente na história da educação escolar e dependendo da época e do contexto social no qual estava inserida, assumia diferentes papéis e princípios na escola. Ao longo dos anos o conceito de Arte foi adquirindo diferentes interpretações.

A Arte terapia permeia os diferentes campos de atuação, Saúde e Educação, e é capaz de reordenar e reestruturar a mente do indivíduo, trabalhando aspectos como
as emoções e as questões que o indivíduo apresente dificuldades individuais ou coletiva. A prática arteterapêutica busca resgatar os processos de autoconhecimento
e de transformação pessoal, por meio da produção de imagens, do desenvolvimento da comunicação, da valorização da subjetividade e da liberdade de expressão.

Segundo a Associação Brasileira de Arte terapia podemos defini-la como
um modo de trabalhar utilizando a linguagem artística como base da comunicação cliente-profissional. Sua essência é a criação estética e a elaboração artística em prol da saúde. A Arteterapia não utiliza somente os meios, mas os
processos da arte e está relacionada à saúde integral do sujeito, em seus aspe

A Arte Educação cada vez mais traz à sala de aula reflexões críticas sobre o
cotidiano e a sociedade, o aluno é estimulado a pensar e refletir sua condição
e não ser apenas um receptor passivo de informações. Por outro lado, a arteterapia foi traçando seu percurso e se firmando enquanto saber, buscando tornar possível um ser humano mais consciente, mais livre para fazer suas
escolhas e através da escuta e da valorização do indivíduo, fortalecer a autoconfiança ajudando esse indivíduo a se colocar e lidar com suas emoções.
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A PSICOPEDAGOGIA E SUA COLABORAÇÃO PARA OS ALUNOS COM
TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO
RESUMO: A pesquisa é frutos de várias indagações bibliográficas, leituras de livros pertinentes

ao assunto e em sites, tendo o objetivo procurar elucidar a origem da psicopedagogia, sua
história explicitando assim a função do psicopedagogo, sua colaboração com alunos de inclusão
e em especial os alunos com transtorno do espectro do autismo. Para isso a pesquisa descreve
sucintamente sobre o enigma que é o autismo, que começa a ser descrito por Leo Kanner,
médico austríaco, que em 1948 teve pela primeira vez contato com um autista. Entender as
características da criança com o transtorno do autismo, e suas possíveis causas que ainda é
nos dias atuais uma tarefa complexa de ser explicada. Para essa discussão sobre este assunto,
foram utilizados como base os trabalhos dos (as) autores (as), Gauderer, Mantoan, Bossa e
Cool e seu colaboradores, que com seus estudos ajudará a sanando algumas inquietações
do psicopedagogo que tem como objetivo principal contribuir para o processo de ensino dos
alunos com dificuldades de aprendizagem e alunos de inclusão.

Palavras-chave: Contribuição; Psicopedagogia; Autismo.
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INTRODUÇÃO
A psicopedagogia é uma área do conhecimento que é essencial hoje em dia com tanta dificuldade de aprendizagem encontrada em sala de aula. A procura por uma pós-graduação nesta
área é grande, já que o professor se encontra muito ineficiente, ou seja, se sentindo incapaz.
O objetivo geral da pesquisa é baseia-se nos acontecimentos e na necessidade dos profissionais
psicopedagogos de entenderos alunos comTranstorno do Espectro doAutismo para auxiliá-los em
sua aprendizagem. Busca-se especificamente o entender as características dessas crianças e através dessas descobertas desenvolverum trabalho de qualidade e eficácia dentro e fora da sala de aula.
A justificativa da pesquisa dar-se na grande dificuldade de entender o aluno com autismo, a falta de informações muitas vezes pela família que se nega em aceitar que a criança possua algum transtorno prejudica totalmente a aprendizagem da criança que acaba sendo prejudicada por não ser encaminhada ao setores que auxilia essas crianças.
A psicopedagogia que até a década de 90 não era tão procura e hoje em 2019, tem sua procura aumentada a cada semestre. Procura compreender essas crianças e suas características,
para uma assistência maior em sua forma de aprender, interagir, sua capacidade de socialização.
Estes profissionais têm procurado ampliar seus conhecimentos para entender as demandas que estão chegando às nossas salas de aula. Entende-se por autismo uma inadequação
no desenvolvimento que se apresenta de maneira crônica durante toda a vida, que costuma aparecer nos primeiros anos de vida e desde já traz certa incapacidade para a criança
que a possui. Seus sintomas são na maioria dos casos muito graves e se apresentam como:
gestos repetitivos, autodestruição, e às vezes até comportamentos agressivos, a fala e a
linguagem também podem se apresentar de formas atrasadas ou até ausentes, habilidades físicas reduzidas e um relacionamento anormal frente a objetos, eventos ou pessoas.
Em virtude de várias indagações a pesquisa tem como problema de pesquisa esclarece o
surgimento da função do psicopedagogo, sua colaboração para com o Transtorno do Espectro
do Autismo. Quais as possíveis causas que podem levar uma criança nascer com autismo?
Para a realização dessa pesquisa foram utilizados os estudos dos autores: Gauderer, Mantoan, Bosa, Bossa e Cool e seu colaboradores.
Um mundo desconhecido o autismo, mas podemos a cada dia nos aproximar mais.
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O QUE É PSICOPEDAGOGIA E SUA
HISTÓRIA
[...] .mais recentemente, a partir do início
da década de 90, os cursos de especialização em Psicopedagogia, Lato Sensu multiplicaram-se. A maioria das faculdades de Educação, em São Paulo, contam hoje com eles.
Em outros estados às demandas também são
muito procurados, e também vários cursos
estão surgindo, tanto nas instituições estatais
quanto nas particulares. (BOSSA 2000, p. 56).

Bossa descreve em seu livro “A Psicopedagogia no Brasil - Contribuições a Partir da
Prática”, qual é a função do psicopedagogo, que sua atuação é um conjunto de práticas institucionalizadas e de intervenção
no campo da aprendizagem, seja no âmbito da prevenção, seja no diagnóstico e no
tratamento das dificuldades de aprendizagem, ou ainda, nas intervenções específicas no processo de aprendizagem escolar.

Seus domínios específicos são: o sujeito do
conhecimento, o agente de transmissão e as dimensões constitutivas dos mesmos, logo o sujeito-objeto da Psicopedagogia é o ser humano
contextualizado em situação de aprendizagem.
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O enfoque de pesquisa e trabalho psicopedagógico é multidimensional, no qual estão
contemplados os fatores constitucional/biológico, cognitivo, afetivo, sociocultural e pedagógico, em determinado momento histórico de cada pessoa ou grupo, afetando a busca
e a compreensão dos conhecimentos. A Psicopedagogia deve aproximar-se dos obstáculos
presentes na construção do conhecimento e
na relação com o saber; da prática educativa
na interseção com as particularidades subjetivas, sociais e culturais das pessoas e instituições; da relação entre pensamento meditativo
e subjetividade; e das interações do homem
com o mundo. Dessa forma, o olhar da Psicopedagogia sobre a aprendizagem no processo
ensino/aprendizagem se dá pela análise de
comportamentos cognitivo intelectual e simbólico afetivo na produção de conhecimento.

A Psicopedagogia constitui-se em uma justaposição de dois saberes, psicologia e pedagogia, que vai muito além da simples junção dessas duas palavras. Isto significa que
é muito mais complexa do que a simples
aglomeração de duas palavras, visto que visa
identificar a complexidade inerente ao que
produz o saber e o não saber. É uma ciência que estuda o processo de aprendizagem
humana, o seu objeto de estudo o ser em
processo de construção do conhecimento.
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Surgiu no Brasil em razão ao grande número
de crianças com fracasso escolar, e da psicologia e pedagogia, isoladamente, não darem
conta de resolver tais fracassos. O psicopedagogo, por sua vez, tem a função de observar e avaliar qual a verdadeira necessidade
da escola e atender aos seus anseios, bem
como verificar, unido ao Projeto Político-Pedagógico, como a escola conduz o processo
ensino-aprendizagem, como garante o sucesso de seus alunos e como a família exerce o seu papel de parceira nesse processo.

FORMAÇÃO DO PSICOPEDAGOGO
A psicopedagogia foi uma ação subsidiária da medicina e da psicologia, perfilou-se como um conhecimento independente
e complementar, possuidora de um objeto
de estudo – o processo de aprendizagem
– e de recursos diagnósticos, corretores e
preventivos próprios. (BOSSA, 2007, p.23).

A psicopedagogia é uma disciplina na qual
encontramos a confluência do psicólogo,
a s como educacional, atividade especificamente humana, social e cultural, implica
uma síntese: os seres humanos, seu munConsiderando a escola responsável por do psíquico individual e grupal, em relagrande parte da formação do ser humano, ção à aprendizagem e aos sistemas e proo trabalho do Psicopedagogo na instituição cessos educativos (BOSSA, 2007, p.22).
escolar tem um caráter preventivo no intuito
de procurar criar competências e habilidades
De acordo com Bossa (2007 p.21),
para solução dos problemas decorrentes do “a psicopedagogia, ao passo que a
ensino/aprendizagem. Com esta finalidade e área implica o exercício de uma profisem decorrência do grande número de crianças são que ainda não está regulamentada”.
com dificuldades de aprendizagem e de outros
desafios que englobam a família e a escola, as
intervenções psicopedagógicas ganham, atuNo entanto, Bossa (2007, p.19), conta que
almente, espaço nas instituições de ensino. “a psicopedagogia ao passo que a produção
de um conhecimento científico nasceu da necessidade de uma melhor compreensão do
processo de ensino/aprendizagem, não basta como aplicação da psicologia à pedagogia”.
E assim a psicopedagogia é tratada apenas
como aplicação da psicologia à pedagogia

O trabalho do psicopedagogo deve ir além,
devendo fazer o levantamento e a compreensão de análise das práticas escolares e suas
relações com a aprendizagem, para subsidiar
todo grupo pedagógico que muitas das vezes
desconhece como lidar com alunos autistas.
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Esse tipo de trabalho pode ser desenvolvido em diferentes níveis, propiciando a todo
grupo docente conhecimentos para reconstruir seus próprios modelos de aprendizagem,
identificar diferentes etapas do desenvolvimento evolutivo dos alunos com transtorno
do Autismo, preparar o diagnóstico no próprio âmbito escolar e se necessário encaminhá-lo para fora da unidade escolar, para
que tenha um acompanhamento clínico.

O psicopedagogo deve ser capaz de investir
em sua formação profissional continuamente, assim como é oferecida pela Universidade Anhanguera para estar apto a desenvolver
um papel profissional inovador, no qual quem
ensina deve estar sempre pronto a aprender.

ENTENDENDO O QUE É O AUTISMO
[...] os sintomas de autismo não se manifestam por igual, nem têm o mesmo significado em diferentes fases da vida das pessoas autistas. Ao considerar um distúrbio
profundo do desenvolvimento, que, além
disso, tem um caráter crônico, é necessário recorrer a uma descrição cuidadosa desse relacionadas ao QI do indivíduo, ao nível
linguístico e simbólico, ao temperamento, à
gravidade dos sintomas entre uns autistas e
outros, no que diz respeito às características
da síndrome e às peculiaridades do desenvolvimento [...] (COOL et al, 1995, p. 278).
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O autismo é um distúrbio de caráter crônico como afirma o autor, e afeta, sobretudo
três áreas do desenvolvimento da criança,
a socialização, a comunicação por meio da
linguagem e o comportamento na execução
de várias atividades. A maioria dos sintomas
aparece nos primeiros anos de vida da criança
variando em intensidade de brando a severo.

O autismo é definido pela Organização
Mundial de Saúde como um distúrbio do desenvolvimento, sem cura e severamente incapacitante. Sua incidência é de cinco casos
em cada 10.000 nascimentos caso se adote
um critério de classificação rígida, é três vezes maior, se considerar os casos correlatos, isto é, que necessitem do mesmo tipo
de atendimento (MANTOAN, 1997, p. 235).

Sabe-se que o autismo é um distúrbio do desenvolvimento humano que estudado pelos
cientistas dentro da Organização Mundial de
Saúde há quase seis décadas, mas sobre o qual
ainda permanecem, dentro do próprio âmbito
da ciência, divergências e grandes questões
por serem respondidas. Atualmente, o autismo é bem mais conhecido, e tendo igualmente sido tema de novelas de sucesso, o autista
ainda surpreende a todos pela sua diversidade de características que ele pode apresentar,
sua aparência é totalmente normal às vezes.
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O autismo foi descrito pela primeira vez
em 1943 pelo Dr. Leo Kanner (médico austríaco, residente em Baltimore, nos EUA), em
seu histórico, há artigos escritos originalmente em inglês na qual descreve o autismo, um
dos mais famosos é: “Distúrbios Autísticos
do Contato Afetivo”, Kanner descreveu 11
casos, dos quais o primeiro chegou até ele
em 1938, também no ano de 1944, outro
médico Hans Asperger, também austríaco e
formado na Universidade de Viena, a mesma
em que estudou Leo Kanner, escreveu um
artigo com o título “Psicopatologia Autística
da Infância”, descrevendo crianças bastante semelhantes às mencionadas por Kanner.

Ao contrário do artigo de Kanner, o de
Asperger levou muitos anos para ser amplamente lido, razão pela demora era o
fato de seu original ter sido escrito em alemão e sua tradução foi feita por parte.

CARACTERÍSTICAS E
COMPORTAMENTOS
APRESENTADOS NAS CRIANÇAS
COM O ESPECTRO DO AUTISMO
São muitas as inquietações sobre a criança
com espectro autismo, sobretudo no meio
escolar, que muitas vezes é nesse contexto no qual começa a reconhecer se a criança possui alguma síndrome. Analisar comportamentos apresentados por criança que
tenha uma interação diferenciada é muito
importante para que haja um encaminhamento a um especialista, para que se dê um
possível laudo, tornando assim um acompanhamento médico e educacional mais eficaz.

Faz-se necessário um reconhecimento
de algumas informações sobre as características dessa criança para que o professor/psicopedagogo possa encaminhar
a uma especialidade médica, nesse momento os estudiosos norteia o caminho.

Algumas crianças autistas apresentam linguagem comunicativa cedo e não sofrem de
atraso tão acentuado. Elas são capazes de
desenvolver uma personalidade organizada
e complexa e uma vida ativa de fantasia. As
estruturas psíquicas, nestes casos, podem ser
eficientemente trabalhadas por uma abordagem psicoterapêutica. É necessária uma
adaptação e modificação da psicoterapia
expressiva dinâmica clássica. Essas crianças
necessitam de uma grande quantidade de
estrutura e limites em uma situação terapêutica, como em sua vida em geral. A eficácia
do tratamento depende da clareza e organização oferecidas (GAUDERER, 1985, p. 45).

Gauderer apoiado nas suas pesquisas feitas
com base nos estudos de Leo Kanner, como
anteriormente mencionado, foi este que,
há cerca de meio século, publicou num artigo famoso, na qual faz uma descrição sobre
crianças cujos comportamentos lhe pareciam
ser diferenciado de todos os outros até então destacados pela literatura científica internacional. Os estudos mostram que o autista
tem características, que bem observadas podem nortear o trabalho do psicopedagogo.
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Tanto no encaminhamento a parte clínica
CLASSIFICAÇÕES DO AUTISMO
como no ensino/aprendizagem. A seguir alA classificação do autismo não se dá por
gumas delas para serem observadas cuidado- uma mera classificação de observações, mas
samente.
sim por um conjunto de fatores a ser desvendado por profissionais competente, que
• Dificuldade de relacionamento com ou- possam analisar examinar clinicamente o seu
tras crianças;
estado físico e mental. Todo esse conjunto
• Riso inapropriado;
de profissionais é formado por: “psicopeda• Pouco ou nenhum contato visual;
gogos”, “psicólogos”, “clínicos (pediatras)” e
• Não quer ser tocado;
“neurologistas”, e muitas vezes ser for o caso
• Isolamento; modos arredios;
um “psiquiatra”. É um conjunto de fatores que
• Gira objetos;
levam a classificar se a criança é autista ou
• Cheira ou lambe os brinquedos, Inapro- não e o grau de autismo em que a criança se
priada fixação em objetos;
encontra. Há um escala chamada de CARS
• Perceptível hiperatividade ou extrema (Escala de Classificação de Autismo na Ininatividade;
fância). Essa escala foi criada em 1986 pe• Ausência de resposta aos métodos nor- los estudiosos: Schopler, Reichler e Renner,
mais de ensino;
que elaboraram com a finalidade de se obter
• Aparente insensibilidade à dor;
o grau de autismo em que a criança se en• Acessos de raiva - demonstra extrema contra. Na escala são encontrados os sintoaflição sem razão aparente e,
mas com valores somatórios, ela está dividi• Procedimento com poses bizarras (fixar da por tópicos que geram pontuações, e ao
objeto ficando de cócoras; colocar-se final sua somatória dará o grau de autismo
de pé numa perna só; impedir a passa- que a criança se encontra. Após essa somagem por uma porta, somente liberando- tória os graus do autismo é classificado como:
-a após tocar de uma determina maneira
os alisares).
Autismo leve: A criança evita olhar o adulto
• Ecolalia (repete palavras ou frases em lu- nos olhos; evita o adulto; demonstra dificulgar da linguagem normal);
dade quando é forçado a tal; é extremamen• Insistência em repetição, resistência à te tímido; não é tão sociável com um adulto
mudança de rotina;
ao passo que uma criança normal da mesma
• Age como se estivesse surdo;
idade; fica agarrada aos familiares de forma
• Dificuldade de comunicação em expres- mais intensa que outras da mesma idade.
sar necessidades - usa gesticular e aponAutismo moderado: A criança às vezes
tar no lugar de palavras;
demonstra isolamento, a necessidade de
• Não tem real noção do perigo;
esforço persistente para obter sua aten• Irregular habilidade motora - pode não ção. Há um contato mínimo por iniciativa
querer chutar uma bola, mas pode arru- da criança (o contato pode ser impessoal).
mar blocos.
Autismo severo: A criança é isolada realmente, não se dando conta do que o
adulto está fazendo; nunca responde as
iniciativas do adulto ou inicia contato. Somente as tentativas muito intensas para obter sua atenção tem algum efeito positivo.
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A criança que se encontrar dentro de um desses graus de autismo deverá ter um acompanhamento médico e psicopedagógico durante
sua vida social e sua vida escolar, para que se
tornar um cidadão capaz e incluso na sociedade. Suas limitações escolares serão sanadas ou
amenizadas com a ajuda do psicopedagogo,
que é um profissional competente e preparado
para atuar na aprendizagem dessas crianças.
[...] muitas das características dessa síndrome, como por exemplo, inflexibilidade
(expressa através de atividades ritualizadas
e repetitivas), insistência, foco no detalhe
em detrimento de um todo, dificuldade em
gerar novos tópicos durante a brincadeira
de faz de conta e dificuldades no relacionamento interpessoal, podem ser explicadas
por comprometimento no funcionamento
do lobo cerebral frontal (BOSA, 2001, p. 2).
O diagnóstico de autismo final é puramente
clínico, a autora diz que o autismo è o comprometimento do funcionamento do lobo cerebral frontal, como foi visto na figura anterior envolve partes do celebro. Isto quer dizer
que só exames específicos podem comprovar
se a criança é autista e seu grau de desenvolvimento do transtorno. Por isso, não deve
haver banalização do diagnóstico. Só um
profissional habilitado e competente é quem
pode definir se uma criança é ou não autista.
Vale ressaltar mais uma vez que o diagnóstico é complexo e deve ser feito preferencialmente por uma equipe de profissionais

QUAIS SUAS POSSÍVEIS CAUSAS E
TRATAMENTOS
Já é comprovado o fato de que o autismo
está associado a doenças viróticas, visto que
tem sido descrito em pacientes portadores
de rubéola congênita, encefalite, sarampo
e infecção pelo vírus de inclusão citomegálica (a última envolve estruturas cerebrais
profundas, como as dos gânglios de base).
Distúrbio cardio respiratório perinatal é outra causa possível. A hipóxia pode ocasionar
dano a áreas cerebrais específicas (incluindo
os gânglios basais), sendo as áreas atingidas
diferentes das afetadas em consequência de
anóxia. É possível que, em certas circunstâncias, o dano seja menos grave que o encontrado na paralisia cerebral. Ele pode afetar estruturas nervosas tanto macro quanto
microscópicas, diferente das envolvidas na
paralisia cerebral e, em seu lugar, determinar a síndrome do autismo. A perfusão insuficiente do cérebro também é uma causa
a ser considerada (GAUDERER, 1985, p. 88).

È difícil explicar as causas do autismo, todavia é um tema muito pesquisado pelos
estudiosos, o autor Gauderer, (1985, p. 88)
diz que as possíveis causas de uma mulher
e um homem desencadear algum fator genético que possa passar para a criança é
as doenças viróticas como, por exemplo:
•
•
•
•
•
•

Influência Genética
Vírus
Toxinas e poluição.
Desórdenes metabólicos
Intolerância imunológica
Infecções virais e grandes doses de
antibióticos nos primeiros três anos.
• Metais pesados, uma das possíveis
causas.
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É difícil descrever com palavras as profundas
alterações que as crianças autistas costumam
apresentar entre os dois e cinco/seis anos. A
imagem da criança alheia aos estímulos externos, encerrada em ações e rituais sem sentido, indiferente às pessoas, corresponde à que
a criança autista, frequentemente, apresenta
nesta etapa. Às vezes, surgem autoagressão:
a criança bate nos móveis ou no chão, com as
mãos ou os punhos, sobretudo, quando está
mais excitada ou frustrada. [...] Algumas crianças autistas permanecem, durante horas, balançando-se ou colocando os dedos das mãos
em posições estranhas, ou fascinadas diante
de estímulos do meio aparentemente insignificante. Muitas dão respostas perceptivas
paradoxais aos estímulos: parecem surdas,
diante de ruídos intensos, mas ficam extasiadas ao ruído de um papel de bala, ou quando
ouvem certa melodia; ou quando são produzidos sons junto ao seu ouvido. A criança
parece estar “só”, mesmo quando cercada de
outras pessoas (COOL ET AL, 1995, p. 279).
A criança com autismo antes de tudo precisa ser incluída na família, que é uma difícil tarefa, a aceitação é muito difícil tudo
isso envolve o fator psicológico, mas a família é a coluna dessa criança, é quem vai
apoiar essa criança, dar limites é ensinar valores, mesmo que isso pareça impossível.
Quando a criança autista chegar à escola,
passará a depender do apoio dos profissionais
como professor/psicopedagogo. E assim a família e a escola vão subsidiar essa criança para
que ela possa ser incluída no grupo de amigos,
para que sua aprendizagem aconteça, e também na vida em sociedade, possa se tornar
assim escolarizada tornando seu convívio no
grupo social prazeroso tornando-se um cidadão atuante nas práticas do cotidiano, como o
apoio da família e de um tratamento médico.
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Já o tratamento com remédios é bastante
restrito e algumas medicações são indicadas apenas em situações específicas. O mais
importante é orientar a família e estimular
a criança, tentando adaptá-la ao meio social. Isto pode parecer fácil, mas não é, porque muitas vezes a família precisa de ajuda
psicológica para depois ajudar a criança.
Por isso, quanto antes os sintomas são
identificados mais rapidamente às intervenções podem acontecer, e mais eficiente é o
tratamento. O diagnóstico precoce só ocorre
quando as pessoas que cuidam das crianças
pais, professores, família, amigos ou médicos, por exemplo, estão atentos e tem conhecimento destes sinais. Conhecimento é o
bem mais precioso, que pode mudar a vida
de uma criança com o espectro do autismo.

A PSICOPEDAGOGIA E O AUTISMO
[...] cabe ao psicopedagogo perceber eventuais perturbações no processo ensino/
aprendizagem, participar da dinâmica da
comunidade educativa, favorecendo a integração, promovendo orientações metodológicas de acordo com as características e
particularidades dos indivíduos do grupo, realizando processos de orientação. Já que no
caráter assistencial, o psicopedagogo participa de equipes responsáveis pela elaboração
de planos e projetos no contexto teórico/
prático das políticas educacionais, fazendo
com que os professores, diretores e coordenadores possam repensar o papel da escola
frente a sua docência e às necessidades individuais de aprendizagem da criança ou, da
própria ensinagem ( BOSSA, 2000, p.131).
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O olhar do psicopedagogo é fundamental
com as crianças autistas, o olhar diferenciado, é um subsídio do conhecimento sobre o
transtorno, para saber identificar a criança
e para encaminhar ao pediatra para que ele
possa fazer exames clínicos e encaminhar
a crianças a outras áreas do conhecimento assim necessário. O psicopedagogo segundo Bossa deve intervir em seu ensino/
aprendizado, auxiliando na prática docente
dos professores atuantes com esse aluno.

No meio dessas crianças que não aprendem
temos os autistas, que se torna um tema mobilizador pela extensão e complexidade de seus
sinais por envolver profissionais de diferentes
formações, na compreensão e intervenção no
desenvolvimento da criança autista. A simultaneidade da intervenção profissional direta
com a criança deve ser analisada e discutida
em sua necessidade e proporção. Ao longo
do seu desenvolvimento a criança tem necessidades distintas e os ajustes que fazem
parte do transtorno, por isso a cooperação e
a troca de informações multidisciplinares só
beneficiarão a criança em tratamento. Lidar
com crianças portadoras de autismo é permitir-se conhecer seus contextos pessoais.

Para promover uma verdadeira aprendizagem, o professor deve ser muito cuidadoso
com: 1) a organização e condições estimuladoras do ambiente, 2) as instruções e sinais
que a criança apresenta 3) os auxílios que
lhe são proporcionados, 4) as motivações
Só assim conseguiremos entender o nose reforços utilizados para fomentarem sua so aluno que chega à sala de aula levando
aprendizagem (COOL ET AL, 1995, p.288). consigo um universo desconhecido, como é
o caso dos alunos que possuem o transtorA psicopedagogia estuda para reconhecer no do autismo, e muitas vezes o professor se
eventuais perturbações nas aprendizagens, sente impotente, diante do seu trabalho por
seja ela de origem infantil ou adulta, por isso não ter noção de como lidar com esse aluno
ela deve sempre estar alerta para todo o desen- e o que fazer para alfabetizá-lo. A atuação do
volvimento da criança, na instituição escolar, psicopedagogo com esses profissionais será
só assim encontrar situações para desempe- uma parceria com certeza de sucesso, trazennhar o seu trabalho com eficiência e eficácia. do à tona a realidade de que a inclusão do
aluno autista é meramente arcaica, o profisCONSIDERAÇÕES FINAIS
sional preciso sim é de um norte para subsidiar seus alunos autistas, sabendo analisar e
A psicopedagogia no Brasil embora não seja trabalhar dentro das orientações do psicouma profissão regulamentada, atualiza e am- pedagogo, ao final do ano escolar com cerplia seus conhecimentos a cada dia, realizan- teza os resultados serão recompensadores.
do pesquisas para tentar elucidar problemas
relacionados ao ensino/aprendizagem, já que
Espero ter colaborado mesmo que pouco com
se encontra uma vasta compreensão do que minhas pesquisas, para esse tema tão difícil que
acontece com a criança que não aprende. é o aluno autista, mas deixo aqui meu pequeno esforço e colaboração aos demais colegas.
Há sempre uma explicação para esta criança, por isso é muito importante que haja profissionais bem formado e dedicado em sua
área de estudo, para desvendar o véu que
rodeia esse horizonte que é a aprendizagem.
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A IMPORTÂNCIA DE LECIONAR NO ENSINO SUPERIOR E SUAS
CONTRIBUIÇÕES PARA A SOCIEDADE VIGENTE
RESUMO: Os desafios do trabalho docente no ensino superior e sobre as práticas docentes

necessárias para que as ações de ensinar e de aprender sejam verdadeiramente realizadas
de forma a possibilitar a construção do conhecimento no ambiente da instituição de ensino
superior na atualidade. Para se alcançar um salto de qualidade na educação, é preciso buscar
não só o desenvolvimento e enriquecimento de competências, mas principalmente uma
mudança significativa na formação e identidade profissional dos que se dedicam ao ofício de
professor. O professor do Ensino Superior precisa despertar o interesse de quem aprende,
sendo essencial saber que existe uma reação entre o que o professor diz com o que o aluno
já traz de bagagem para dentro da sala de aula, pois o aluno adulto já tem sua personalidade
formada e uma maneira própria de assimilar as informações dos professores, podendo até
dificultar a aprendizagem durante o semestre, pois apenas ouvir o professor, não garantirá que
o educando aprenderá. A formação profissional implica em entender a aprendizagem como um
processo contínuo e requer uma análise cuidadosa desse aprender em suas etapas, evolução e
concretizações, para redimensionar conceitos alicerçados na busca da compreensão de novas
idéias e valores. A educação de professores, seu desempenho e o trato do conhecimento é de
fundamental importância ao delineamento de novos rumos na prática pedagógica. O estudo
do professor no seu cotidiano como ser histórico e socialmente contextualizado, pode auxiliar
na definição de uma nova ordem pedagógica e na intervenção da realidade no que se refere à
sua prática e à sua formação. Quanto maior e mais rica for sua história de vida e profissional,
maiores serão as possibilidades do desempenho de uma prática educacional significativa.
Palavras chaves: Formação Continuada; Capacitação; Ensino Superior.
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INTRODUÇÃO
Refletir sobre os desafios da docência no ensino superior na atualidade se faz necessário para que os professores, no desempenho de sua profissão, possa entendê-los claramente e conseguir não apenas preparar os educandos para conseguir apenas um diploma, mas sim conduzi-los e ensinar deve ser parte de um processo criativo, no qual
professores e alunos sejam desafiados a todo instante a sempre procurarem mais e, após
encontrarem o objeto procurado, tenham a inquietação de procurar por outro, conscientes da importância de mentes ávidas pela construção constante do conhecimento

Os professores em formação continuada passam pelo processo permanente de aperfeiçoamento dos saberes necessários à atividade docente, realizado ao longo da vida profissional,
com o objetivo de assegurar uma ação docente efetiva que promova aprendizagens significativas, mas para que a essa formação atinja seu objetivo, precisa ser significativa para o professor.

No âmbito profissional, o plano de formação continuada permite que o educador se engaje
em pesquisas, estudos, reflexões críticas e se aproxime das novas concepções linguagens e
tecnologias. No âmbito escolar, o profissional maduro e atualizado se torna um facilitador e
não apenas um transmissor — enquadrado em uma forma única de traduzir o conhecimento.

Essa é a importância do constante processo de qualificação e formação do docente. Ele
torna o educador capaz de construir e se adaptar às rápidas e diversas mudanças do contexto educacional, contornando as dificuldades encontradas no dia a dia na sala de aula.

É necessário na formação continuada é essencial a todos os professores, incluindo os que
lecionam no ensino superior, é preciso que tenha consciência do seu papel social para que
possa ajudar o aluno a compreender a sociedade em que está inserido e a complexidade
do conhecimento que se pretende adquirir, tendo como meta principal uma aprendizagem
voltada para resolver os problemas que a vida nesta sociedade irá apresentá-lo, dando uma
visão crítico-reflexivo das coisas que se apresentarão ao longo da vida. Com isso ele terá
a possibilidade de compreender e interpretar os problemas que emergem no cotidiano.
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A IMPORTÂNCIA DO PROFESSOR
DO ENSINO SUPERIOR
No ensino superior, ensinar é mais complexo do que os níveis básicos da educação, pois
lecionam para adultos, que já tem sua personalidade formada e uma maneira própria de
assimilar as informações dos professores, podendo até dificultar a aprendizagem durante
o semestre, pois apenas ouvir o professor,
não garantirá que o educando aprenderá.

Segundo Censo (2010), a atuação dos professores do ensino superior na atualidade
não se restringe à graduação, mas incorpora também atividades na pós-graduação e
pesquisa, havendo então a possibilidade de
diversidade de ambientes de estudo, mas,
por outro lado, sobrecarregando o docente.

Os saberes pedagógicos são uma lacuna na prática docente. Segundo Cunha
(2008), os docentes apontam, como desafio, questões pedagógicas como: motivar os alunos, como ensinar diante de tanta
disponibilidade do conhecimento em diferentes mídias, como produzir conhecimentos com um número elevado de alunos,
como aliar ensino e pesquisa e como avaliar.
Segundo Cunha (2008), a docência é
uma atividade complexa, pois não é apenas despejar informações aos alunos, mas
sim prepará-los profissionalmente para
exercer a função ao qual está estudando durante os anos no Ensino Superior.

A docência é uma atividade complexa. Só
quando for reconhecida essa complexidade, poderemos avançar em processos de
qualificação mais efetivos. Exige saberes
específicos que têm um forte componente
de construção na prática. Entretanto é uma
prática que não se repete, é sempre única.
Como tal exige capacidades para enfrentar
situações não previstas (CUNHA (2008.P.59),

Entendemos saberes pedagógicos como
um conjunto de conhecimentos específicos
que permitem ao docente resolver criativamente as situações de aprendizagem.O professor que domina seus conteúdos, conforme
o curso e o conteúdo de sua disciplina, estabelece um processo pedagógico único, mas
que não dispensa planejamento e avaliação.

A educação atual está envolvida com o momento sociopolítico compreendendo-se que
é uma atividade mediadora da prática social
voltada para a instrução da cidadania dos
educandos. O professor e como um todo a
escola luta para poder reorganizar seus objetivos e propósitos. Ele é o indivíduo que,
junto com os alunos e os demais professores da Instituição de ensino de nível superior,
exercem papel fundamental, pois o professor
deve ser como exemplo para seus alunos, e
ajudá-los a se desenvolverem plenamente,
criando autonomia para atuarem na sociedade não como apenas trabalhadores, mas
como seres pensantes, que farão a diferença.
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O professor do ensino superior, na atualidade, não ensina apenas com foco no mercado de trabalho, pois não pode prever
como estará este mesmo mercado quando
seus alunos se formarem. O excelente professor trabalha para direcionar a aprendizagem de seus alunos por meio dos objetivos
da instituição de ensino na qual trabalha,
com autonomia, para que futuramente consigam colocar na prática o que aprenderam.

O processo educacional está em profunda
transformação, completamente necessária
para a plena formação de uma sociedade mais
justa e digna. Por isso, temos de repensar os
modelos e as propostas, incentivar as práticas concretas, valorizando o professor, pois
será por meio deles que o aluno aprenderá
e construirá seus próprios conhecimentos.

[...] só recentemente os professores universitários começaram a se conscientizar de
que seu papel de docente do ensino superior, como o exercício de qualquer profissão,
exige capacitação própria e específica que
não se restringe a ter um diploma de bacharel, ou mesmo de mestre ou doutor, ou ainda
apenas o exercício de uma profissão. Exige
tudo isso, e competência pedagógica, pois
ele é um educador (MASETTO, 2003, p. 13).

As novas Diretrizes Curriculares Nacionais,
construídas a partir de um grande debate nacional, partem do princípio de que a educação
é um processo de produção e socialização da
cultura da vida, no qual se constroem, se mantêm e se transformam conhecimentos e valores. Adotada com a devida qualidade social, a
educação superior deve contribuir para a construção do projeto de nação. Os objetivos da
República Federativa do Brasil estão definidos
no art. 3°. da Constituição Federal, onde se lê:

Ensinar vai além de apenas transmitir diversas teorias e informações , de acordo com Nóvoa (2007), vai além, pois o docente não pode
se posicionar no senso comum, preparando a
mesma aula diariamente, utilizando como referências as mesmas estratégias que observou seus próprios professores utilizarem em
outras épocas e realidades ou, ao ouvir seus
colegas comentando sobre a defasagem de
conhecimento dos alunos e sobre o desinteresse que apresentam em sala de aula, preparar unicamente aulas expositivas e automáticas, por considerar que de qualquer forma, se
empenhando ou não na busca de estratégias
capazes de auxiliar no processo de aprendizagem de seus alunos, estes não se interessaram.

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais
da República Federativa do Brasil:
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A metodologia e o rompimento dos limites
do componente curricular no ensino superior

I
dade

–

construir
livre,
justa

uma
e

sociesolidária;

II – garantir o desenvolvimento nacional;
III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação.
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A educação na docência no ensino superior
visa o pleno desenvolvimento das pessoas,
com isso a Constituição definiu que a educação deve ser integral, ou seja, deve contemplar as diversas dimensões da formação
humana como o trabalho, ciência, tecnologia e cultura, por isso os componentes curriculares devem embasar estes conceitos,
e ensinar os conteúdos essenciais para que
os educandos possam aplicar os conteúdos na prática de sua futura profissão, pois
a aprendizagem deve acontecer durante os
anos do ensino superior, e assim que formado deve estar prevenido para a sociedade em que está inserido, tanto para o mundo do trabalho, como para dar continuidade
nos estudos, e ser um excelente profissional.

Devem fazer parte dos conteúdos e estratégias da docência, conteúdos e aulas que capacitem o ser humano para:
• A vida em sociedade,
• Para a atividade produtiva e
• Para a experiência subjetiva,
As capacitações transmitidas na graduação visa à integração de todos os envolvidos no universo educacional e profissional.
Para dar conta desses objetivos, incorporam-se como diretrizes gerais e orientadoras da proposta curricular as quatro premissas apontadas pela UNESCO
(1999) como eixos estruturais da educação na sociedade contemporânea que são:
Aprender a conhecer: permite ao educando continuar aprendendo ao longo de sua
vida, é uma educação permanente, onde
o sujeito desenvolve seus próprios instrumentos para aquisição de conhecimento.

• Aprender a fazer: possibilita ao educando reconstruir na medida em que novas
situações se apresentam, capacidade
de enfrentar o novo, superar desafios.
• Aprender a viver: é o princípio da vida em
sociedade, realizar projetos comuns, contribuir para o desenvolvimento do outro,
administrar conflitos com inteligência.
• Aprender a ser: é prioridade da educação está comprometida com o desenvolvimento total da pessoa, possibilitando ao indivíduo a elaboração de
pensamentos autônomos e críticos, o
poder de decidir por si mesmo e o exercício da liberdade de pensamento, sentimento e imaginação para desenvolver
os seus talentos e dirigir seu destino.
A instituição de ensino superior precisa propiciar aos alunos a interação com
a contemporaneidade. Por meio das tecnologias da comunicação e informação.
Segundo REGO (1998, p. 110), a metodologia no ensino superior deve se embasar
em construir conhecimentos de uma maneira partilhada, já que é através dos outros
que as relações entre sujeito e objeto de
conhecimento são estabelecidas, pois quando os professores partilham o conhecimento construído na prática, no seu contexto,
é criada a oportunidade da interação com
diferentes interlocutores, permitindo o confronto, outros questionamentos e reflexões.
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O professor/tutor deve manter-se atento para se pôr como integrante de grupo
e jamais como uma autoridade, demonstrando que está aberto para a participação
junto com os discentes, aproveitando essas oportunidades para perceber os melhores recursos para facilitar a aprendizagem do grupo (CANDAU, 2011, p. 39).
Experiências apontam para a necessidade de refletir e reformular quando necessário, a prática pedagógica, sempre articulando conteúdos das diversas áreas do
conhecimento, para enriquecer esta vivência.

• Prontidão para aprender: Os adultos
ficam mais dispostos a aprender quando o conteúdo parece ser útil em seu
dia a dia, ou seja, quando o conhecimento tem a finalidade de ajudá-los
a enfrentar os desafios cotidianos.

• Orientação para aprendizagem: Os
adultos aprendem melhor quando a aprendizagem é orientada para
os fatos, aplicabilidade e resultados.

• Motivação: Os adultos respondem bem
quando fatores motivacionais entram em
cena, como por exemplo, a satisfação,
qualidade de vida, autoestima e afins.

A motivação e a experiência são fundamentais na metodologia de ensino/aprendizagem do aluno adulto. Segundo De
Aquino (2007, p. 29), a Andragogia possui seis princípios fundamentais que ajuUm método muito importante nas Instituidam a compreender sua forma de usá-la ções de ensino é partir de uma maneira que não
nas instituições de ensino superior, que são: vise apenas a Pedagogia, e sim a Andragogia.
As diferenças entre a Pedagogia e a Andragogia
são bem marcantes, enquanto a primeira está
• Necessidade de saber: Os adultos pre- centrada no professor, a segunda centra-se
cisam saber qual a necessidade de no aprendiz, como mostra o quadro a seguir.
aprender e o que eles ganharão no decorrer do processo de aprendizagem.

• Autoconceito do aprendiz: Os adultos
são responsáveis por suas vidas e decisões, portanto precisam ser encarados e tratados como indivíduos capazes de se fazer suas próprias escolhas.

• Papel das experiências: Os adultos
possuem
experiências
prévias e justamente essas experiências são a base do aprendizado.
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Pedagogia

Pedagogia

(aprendizagem centrada no professor)

(aprendizagem centrada no professor)

Os aprendizes são dependentes

Os aprendizes são independentes e autodirecionados

Os aprendizes são motivados de forma ex- Os aprendizes são motivados de forma intrínseca (recompensas, competição etc.)
trínseca (satisfação gerada pelo aprendizado)
A aprendizagem é caracterizada por técni- A aprendizagem é caracteriza por projetos
cas de transmissão de conhecimento (aulas, inquisitivos, experimentação e estudo indeleituras designadas)
pendente.
O ambiente de aprendizagem é formal e O ambiente de aprendizagem é mais inforcaracterizado pela competitividade e por jul- mal é caracterizado pela equidade, respeito
gamento de valor.
mútuo e cooperação
O planejamento e a avaliação são conduzidos pelo professor.

A aprendizagem pressupõe ser baseada em
experiências.

A avaliação é realizada basicamente por
meio de métodos externos (notas de testes
e provas)

As pessoas são centradas no desempenho
de seus processos de aprendizagem.

Os
princípios
andragógicos
quando aplicados com êxito no AVA produzem resultados ainda melhores, especialmente se os docentes agregarem
atenção personalizada ao adulto aprendiz.

Nos dias atuais, como educadores de adultos, que tem suas dificuldades e uma maneira
própria de assimilar as informações, não deve
ser avaliado como um resultado ou o processo acabado, mas deve questionar a relação
ensino-aprendizagem e buscar identificar
os conhecimentos construídos e as dificulO professor nos dias de hoje, exerce a fun- dades de uma forma dialógica, e formas de
ção de mediador pedagógico junto aos alu- lecionar que cause o interesse e a interação.
nos. Ocorre uma troca de ideias e experiência de ambos os lados onde o professor, em
muitos casos, se coloca na posição do aluno,
A postura dos alunos depende das disciaprendendo com a experiência um do outro. plinas, do professor, da etapa do curso, que
significa que o aluno pode ser profundo segundo um professor e superficial para o de
outra disciplina. As diferenças entre os alunos estão resumidas no seguinte quadro:
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ORIENTAÇÃO PARA O ESTUDO
Abordagem

Superficial

Profunda

Estrutura

Atomística

Holística

Significado

Reprodução

Compreensão

Motivação

Extrínseca

Intrínseca

Objetivo

Sucesso

Aprendizado

O aluno adulto aprende com seus próprios
erros e acertos e tem imediata consciência do
que não sabe e o quanto a falta de conhecimento o prejudica. Precisamos ter a capacidade de
compreender que na educação dos adultos o
currículo deve ser estabelecido em função
da necessidade dos estudantes, pois são indivíduos independentes autodirecionados.

A participação na aula e os espaços para trocas de ideias parecem ser primordiais para o envolvimento dos alunos com o conhecimento na
construção de uma aprendizagem significativa.

A troca de percepções entre alunos estimula
a ampliação de ideias e a testagem de hipóteses
pessoais. O indivíduo não nasce pronto nem é
cópia do ambiente externo. Em sua evolução
Os alunos adultos estão preparados a ini- intelectual há uma interação constante e ininciar uma ação de aprendizagem ao se envol- terrupta entre processos internos e influênver com sua utilidade para enfrentar proble- cias do mundo social (SANTOS, 2008, p. 72)
mas reais de sua vida pessoal e profissional.
Diferente das crianças, os adultos são alunos
Os alunos mais velhos, que frequentam o que já possuem experiência de vida e portanensino superior, preferem estratégias ativas to, procuram adquirir conhecimento que posde ensino, como discussões, debates, drama- sa contribuir positivamente em suas vidas;
tização e projetos em grupo e palestras, ape- conhecimento que fará a diferença no cotidiasar de os alunos tradicionais responderem no, que tenha aplicabilidade em suas rotinas.
bem a estas estratégias, preferem projetos
externos e menos palestras. FAAT 99 Outra
Os alunos adultos,que estão cursando
diferença é que os alunos mais velhos são em ensinos superiores, não estão em busca
mais dedicados e têm desempenho melhor apenas de um diploma, mas sim de saberes
na avaliação continuada e os mais novos têm que serão essenciais para a prática do seu
melhores avaliações nos exames de fim de dia a dia, a relação com o saber inclui parciclo. Os alunos adultos administrar melhor te das concepções apreendidas nas aulas.
seu tempo se comparado aos tradicionais.
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Barth (1997) didaticamente apresentou características do saber que são essenciais aos
educandos adultos matriculados em instituições de ensino superior, que são: Estruturado,
Evolutivo, Cultural, Contextualizado e Afetivo.

Mas qual seria a relação do contexto com o
saber? Para refletir sobre esta questão, eis
uma proposta de quatro categorias: o saber
está associado ao seu contexto; o saber é
confundido com o seu contexto; o saber é diluído por um aspecto dominante do seu conSaber é estruturado: o saber não existe texto; o saber é induzido pelo seu contexto.
sem o real, o interesse é perceber ao mesmo tempo o aspecto abstrato e o aspecto
O saber é afetivo: por vezes o saber é inconcreto através de um processo de com- vadido pela emoção, deixamos de vê-lo de
paração dos dois. Esta maneira de agir tor- maneira nítida, pois a dimensão afetiva dona possível uma atividade em comum onde mina-o e funde-se com ele. Confundimos
as palavras servem de instrumentos para muitas vezes o saber com a emoção e interdirigir a atenção na direção do real a fim de pretamos a realidade de modo meramente
o clarificar, de modo que o real sirva de su- subjetivo. A emoção, a afetividade e até as
porte para introduzir as palavras certas. nossas atitudes e os nossos valores influenciam o nosso modo de apreender a realidade
Saber evolutivo: o nosso saber é sempre pro- e o modo de nós aprendermos a nós próprios.
visório, não tem fim. Não é a idade que é o fator determinante das nossas concepções, mas
Toda a nossa sensibilidade funciona como
sim o número de 65 “encontros” que tivemos uma grelha que pode recuarou alterara informacom um determinado saber, bem como a qua- ção transmitida pelos sentidos. Normalmente,
lidade da ajuda que tivemos com um determi- a sua compreensão se contenta em receber e
nado saber, assim como a qualidade da ajuda deixa de procurar compreender de modo atique tivemos para interpretá-lo. Nomeada- vo. O seu próprio saber deixou de ter valor e
mente em relação à formação de adultos, esta não se refere nunca a ele. Aos poucos passa
visão reveste-se de uma especial importância. a ser um assistido, não exprime uma opinião
pessoal, apenas confia no saber dos outros.
Saber cultural: o nosso saber pessoal evolui com o tempo e a experiência,
O saber deve tornar-se uma busca conmodelado pela interação com os outros junta, uma procura constante de um objeto
“membros da nossa cultura”: com eles, ajus- de conhecimento comum, visto como inatamos pouco a pouco a nossa compreensão. cabado, gerador do diálogo e da confrontação de perguntas e também de respostas
O nosso saber é partilhado. Desse modo segundo a metáfora bruneO aluno que estuda baseado na orientação
riana, o saber evolui como um espi- superficial apresenta as seguintes caracterísral. Não existe de modo isolado num ticas: estuda por meio de resumos compilaindivíduo, nasce da troca, é sempre partilhado. dos de anotações, provas de anos anteriores,
resumos de aulas e apostilas, estuda um pouO saber é contextualizado: o primeiro en- quinho e já está bom, estuda em função de
contro com o saber surge em circunstâncias provas, em cima da hora, por causa da nota;
ao mesmo tempo afetivas, cognitivas e so- este aluno não tem o hábito de estudar. Um
ciais. É este contexto que lhe irá dar senti- dos motivos dessa característica é a falta de
do - ou- não e que continuará a influenciá-lo. exigências do professor, o que leva o estu583
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dante a trabalhar menos, de forma irregular
e sem esforço. Isso não deve acontecer no
ensino superior, estudar, para memorizar e
conseguir o diploma de conclusão, pois não
aprenderá nada de fato, pois esquecerá as informações que armazenam. Por isso, o correto é assimilar as informações transmitidas pelos profissionais e torná-la em conhecimento,
para assim conseguir aplicar em sua vida
pessoa e consequentemente a profissional.

O plano de Formação Continuada é uma
exigência da LDB 9394/96. Os professores
necessitam conhecer as leis que regem seus
direitos e deveres, para que, assim, possam
cobrar mais das autoridades competentes,
sejam elas entidades públicas ou privadas.
Entretanto, é importante destacar os deveres docentes no trabalho pedagógico com
crianças que deve superar a dicotomia entre cuidar e educar, permitindo pelo processo da organização do tempo e do espaço,
possibilidades para o conhecimento, para a
FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO aprendizagem e desenvolvimento infantil.

ENSINO SUPERIOR

Um professor pode se tornar um mediador
quando ele conhece as concepções que o aluAs universidades vêm ocupando um pano no ensino superior desenvolve a respeito da pel essencial, mas não é o único, para a forlíngua escrita e quando propõe atividades que mação de professores. O desenvolvimento
levem a criança a “desestruturar” o pensamento. profissional não corresponde só a cursos de
formação de professores mas soma ao conhecimento adquiridos ao longo da vida. A
O pesquisador norte – americano Martin formação não conduz só no saber na sala de
Carnoy elaborou recentemente uma avaliação aula é preciso garantir uma gestão escolar
da escola brasileira e aponta a capacitação de qualidade e diversas práticas pedagógidos professores para o trabalho em sala de cas e na perspectiva histórico, sociocultural.
aula como sendo um dos principais problemas
educacionais brasileiros. A fragilidade na capacitação estende-se a todas as licenciaturas.
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Em relação aos direitos recorremos a Lei
Segundo Schnetzler (1996, 2003), para justide Diretrizes e Bases da Educação Nacional ficar o plano de formação continuada de pro- Lei 9.394/96, no Artigo 13, que destaca: fessores, três razões têm sido normalmente
apontadas:
Os
docentes
incumbir-se-ão
de:
[...] a necessidade de contínuo aprimoraI - participar da elaboração da proposta mento profissional e de reflexões críticas sopedagógica do estabelecimento de ensino; bre a própria prática pedagógica, pois a efetiva
II - elaborar e cumprir plano de tra- melhoria do processo ensino-aprendizagem só
balho, segundo a proposta pedagó- acontece pela ação do professor; a necessidagica do estabelecimento de ensino; de de se superar o distanciamento entre contribuições da pesquisa educacional e a sua utilizaIII - zelar pela aprendizagem dos alunos; ção para a melhoria da sala de aula, implicando
que o professor seja também pesquisador de
IV - estabelecer estratégias de recupera- sua própria prática; em geral, os professores
ção para os alunos de menor rendimento; têm uma visão simplista da atividade docente,
ao conceber que para ensinar basta conhecer
V - ministrar os dias letivos e horas-aula es- o conteúdo e utilizar algumas técnicas pedatabelecidos, além de participar integralmente gógicas (SCHNETZLER e ROSA, 2003, p.27).
dos períodos dedicados ao planejamento, à
avaliação e ao desenvolvimento profissional;
A linha de raciocínio de Carnoy diz que para
ensinar, o professor deve ser bem treinado
VI - colaborar com as atividades de ar- precisa dominar o conteúdo de sua matéria
ticulação da escola com as famílias e e ensinar de maneira atraente ao seu aluno e
a comunidade (BRASIL, 1996, p. 6). não ser um bom teórico, defender teorias sem
saber como funcionam na prática. (MARTIN,
Por meio da Formação Continuada, os pro- Veja.com.Edição 2132 de 30 set de 2009).
fessores, e os gestores da instituição, tornam-se mais capacitados para ponderar sobre
Uma característica crucial de um processo
todos os aspectos pedagógicos e, para além de Formação Continuada efetivo é contemdeles, propor estratégias com a finalidade plar as três dimensões da formação docente:
de sanar as dificuldades e instalar mudanças
significativas em toda a comunidade escolar.
A dimensão científica: A dimensão científica se ocupa do desenvolvimento e atualização dos conteúdos a serem ensinados
e da forma pela qual o ser humano aprende. Os professores precisam estar atualizados com relação ao que ensinam e com relação às descobertas das ciências cognitivas,
hoje, bem representadas pelas neurociências;
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A dimensão pedagógica: A dimensão pedagógicaseocupadosmétodos,técnicaserecursosde
ensino. Um sem fim de possibilidades metodológicas se apresentam aos professores em função do avanço da tecnologia em todas as áreas;
a dimensão pessoal.. A atividade de
troca de experiências através de oficinas e workshops mostra-se bastante eficaz na concretização dessa dimensão.

O autor explicita que a formação é uma área
de conhecimento e investigação que centrada no estudo dos processos através dos quais
os professores aprendem e desenvolvem a
sua competência profissional e, como processo, tem seu caráter sistemático e organizado.
Em função disso, na seqüência são elencados
os princípios para a formação de professores que se referem ao conceito apresentado

A construção da formação de professores não pode prescindir da dimensão pessoal através de atividades que permitam
profundas reflexões sobre crenças, valores
e atitudes que permeiam a ação docente.
Não tem como falar em educação de
qualidade sem mencionar uma formação continuada de professores; que já vem
sendo considerada, juntamente com a formação inicial, uma questão fundamental nas políticas públicas para a educação.

A escola está desempenhando vários e novos
papéis na sociedade atual; este vem sendo um
campo de constante mutação, e o professor
tem um papel central: é ele o responsável pela
mudança de atitude e pensamento dos alunos.
A prática e o ato de reflexão dessa prática exercida no espaço da sala de aula contribuem para o surgimento de uma re-significação do conceito de professor, de aluno,
de aula e de aprendizagem. O professor deve
assumir o papel de facilitador e mediador
do conhecimento, um participante ativo da
aprendizagem dos alunos, proporcionando
uma aprendizagem em que o aluno seja sujeito do processo de ensino-aprendizagem.
Dessa forma, podemos perceber a importância do professor na sua própria formação e na
formação dos educandos. Agindo como mediador, o docente está dando a oportunidade
aos alunos a terem autonomia na construção
do seu próprio conhecimento como forma de
compreender a realidade social em que vivem.

Segundo Garcia (1999), a formação continuada é essencial:
a Formação de Professores é a área de conhecimentos, investigação e de propostas teóricas e práticas que, no âmbito da Didática e
da Organização Escolar, estuda os processos
através dos quais o professores – em formação ou em exercício – se implicam individualmente ou em equipe, em experiências de
aprendizagem através das quais adquirem ou
melhoram os seus conhecimentos, competências e disposições, e que lhes permite intervir profissionalmente no desenvolvimento
Segundo Shigunov Neto e Maciel (2002),
do seu ensino, do currículo e da escola, com o para que as mudanças que ocorrem na soobjetivo de melhorar a qualidade da educação ciedade atual possam ser acompanhadas, é
que os alunos recebem (GARCIA, 1999, p.26). preciso um novo profissional do ensino, ou
seja, um profissional que valorize a investigação como estratégia de ensino, que desenvolva a reflexão crítica da prática e que
esteja sempre preocupado com a formação
continuada. A nosso ver, o plano de formação continuada passa a ser um dos pré- requisitos básicos para a transformação do
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professor, pois é através do estudo, da pesquisa, da reflexão, do constante contato
com novas concepções, proporcionado pelos programas de formação continuada, que
é possível a mudança. Fica mais difícil de o
professor mudar seu modo de pensar o fazer
pedagógico se ele não tiver a oportunidade
de vivenciar novas experiências, novas pesquisas, novas formas de ver e pensar a escola.
Candau (1997) apresenta três aspectos
fundamentais para o processo de formação
continuada de professores: a escola, como
lócus privilegiado de formação; a valorização do saber docente; e o ciclo de vida dos
professores. Isto significa dizer que a formação continuada precisa: primeiro, partir
das necessidades reais do cotidiano escolar
do professor; depois, valorizar o saber docente, ou seja, o saber curricular e/ou disciplinar, mais o saber da experiência; por fim,
valorizar e resgatar o saber docente construído na prática pedagógica (teoria + prática).
A formação do professor não é um processo que se restringe a formação inicial, sendo
mais do que uma necessidade do professor,
trata-se de uma necessidade ética da qualidade de ensino e crítica da própria atividade.

para resolver os problemas que a vida nesta
sociedade irá apresentá-lo, dando uma visão
crítico-reflexivo das coisas que se apresentarão ao longo da vida. Com isso ele terá a
possibilidade de compreender e interpretar
os problemas que emergem no cotidiano.
Deve fazer do seu trabalho em sala um espaço de transformação não reproduz apenas, mas produzindo conhecimento através
de uma reflexão crítica. Com isso, estará se
beneficiando com os resultados obtidos para
solucionar seus problemas e alcançar seus
objetivos. A ideia do professor reflexivo proporciona uma ação educativa, cujo objetivo é
romper com as visões simplistas de tratar o
conhecimento, transformando-os e atos críticos. A prática educativa é percebida como um
traço cultural compartilhado que estabelece
uma relação com outros âmbitos da sociedade.
As necessidades e demandas das escolas
do futuro, exigem um processo de melhoria contínua, conhecimentos avançados e
metodologias específicas para entregar um
trabalho de qualidade que exige o cenário.

Segundo SHIGUNOV NETO (2002), Os
Benefícios da formação continuada para os
A melhora da qualidade da educação impli- professores são:
ca a formação permanente dos educadores. E
a formação permanente se funda na prática
• Planejar
e
organizar
node analisar a prática. É pensando sua prática,
vas
metodologias
de
ensino;
naturalmente com a presença de pessoal altamente qualificado, que é possível perceber
• Analisar e identificar os principais
embutida na prática uma teoria não percebiobstáculos no ensino de qualidade;
da ainda, pouco percebida ou já percebida,
mas pouco assumida (FREIRE, 2001a, p.72).
• Ampliar o processo de gestão de classe;
É preciso que o professor tenha consciência do seu papel social para que possa ajudar
o aluno a compreender a sociedade em que
está inserido e a complexidade do conhecimento que se pretende adquirir, tendo como
meta principal uma aprendizagem voltada

• Aderir a novas ferramentas de ensino, a
exemplo das tecnologias e outras mídias;
• Participar da gestão da escola, visando a melhoria na qualidade de ensino;
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• Criar um processo de ensino mais atraUma nova proposta de epistemologia da dotivo e envolvente para os alunos, ga- cência dada pela prática de bons profissionais
rantindo maior engajamento das aulas; é a perspectiva do professor reflexivo. É uma
prática que vem ganhando bastantes adeptos
• Ampliação
de
conhecimen- e que enfrenta alguns obstáculos, mas que é
tos em várias áreas e disciplinas. necessária para uma prática docente eficaz.
Antes de mais nada, é importante que o
educador realize uma auto avaliação, listando suas maiores competências, habilidades e nível de conhecimento. Em paralelo, listar seus maiores objetivos como
educador. Isso ajudará na evolução do professor tanto no meio profissional quanto pessoal.

A formação teórica e a prática poderão contribuir para o melhoramento da qualidade
de ensino visto que as mudanças sociais que
poderão gerar transformações no que tange ao ensino-aprendizagem são decorrentes
de um ensino de qualidade, onde será necessária uma qualificação profissional e pessoal.

A Universidade tem também um papel de
compromisso com a formação continuada
dos docentes que já atuam no ensino de ciências. As instituições universitárias se limitam a ensinar o futuro professor a tomar
decisões que visam a aplicação técnica de conhecimentos científicos, como se assim fosse possível solucionar problemas da vida real.

Nesse sentido os educadores poderão refletir
sobre sua prática e a partir daí procurar aperfeiçoamentos que poderão ser cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado ou até
mesmo palestras, seminários, leituras de livros
entre eles os de grandes teóricos da educação.

Apoiando-se no pensamento de Schön, Rosa
e Schnetzler (2003) defendem que para romper
com a racionalidade técnica, uma possibilidade
é a ideia de parceria colaborativa. Nesta parceria
colaborativa, a partir da interação entre pares que
assumem papéis específicos no processo, a reflexão e a intervenção na realidade se viabilizam.

A partir do estudo dos mesmos confrontar as
diferentes opiniões, experiências vivenciadas
pelos mesmos e fazer a associação com os problemas enfrentados na prática docente a fim de
uma resposta para os problemas enfrentados em
sala de aula. Por isso, há a necessidade do educador fazer um paralelo entre a teoria e a prática,
visto que, um depende do outro. Sabemos que
o educador não é valorizado o suficiente pelo
trabalho que desenvolve, no entanto, nem por
isso o mesmo deixará de ir em busca de formação para melhor desempenhar o seu trabalho.

A formação, como um caminho de diversas
possibilidades, permite às pessoas que o transitam desenvolver-se, construir as relações que as
levam a compreender continuamente seus próprios conhecimentos e os dos outros e associar
tudo isso com suas trajetórias de experiências
pessoais. Assim, a formação docente é uma contínua caminhada dos profissionais da educação,
em cujo caminhar atuam todas as suas dimensões individuais e coletivas de caráter histórico,
biopsicossocial, político, cultural, próprias de seres integrais e autores de sua própria formação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ensinar na Educação Superior de forma significativa envolve várias dimensões, como por
exemplo, reconhecer o acadêmico como um ser sócio-histórico, como alguém que possui vivências, uma trajetória de vida e uma bagagem cultural.

A aprendizagem é um processo que modifica as condutas de um indivíduo, sendo assim o
professor que desenvolve um ensino que busca a aprendizagem significativa consegue propiciar aos seus alunos mecanismos diversos de interação entre os conhecimentos prévios e
os conhecimentos a serem aprendidos tornando o processo de ensino/aprendizagem prazeroso e motivador, fazendo com que o aluno passe a buscar conhecimento deliberadamente.

A formação continuada de professores sempre esteve ligada à formação de professores no sentido de se atualizar ou de manter uma educação permanente que
permitisse passar para os alunos aqueles conhecimentos científicos atualizados.

Não existe um saber pronto e acabado, portanto o professor deve sempre investir em
sua formação.

A Universidade tem também um papel de compromisso com a formação continuada dos docentes que já atuam no ensino de ciências. As instituições universitárias se limitam a ensinar o futuro professor a tomar decisões que visam a aplicação técnica de conhecimentos científicos, como se assim fosse possível solucionar problemas da vida real.

Portanto, a formação acadêmica é essencial para o professor universitário, pois o mesmo aprende, trabalhando, colocando em prática os conhecimentos, as habilidades, as atitudes apropriadas em situações concretas de seu cotidiano. Aprende, também, com os
adultos, por troca de vivências e saberes que englobam a sua realidade, tendo a competência de articular seu conhecimento, sua habilidade e atitudes em favor da aprendizagem.
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A MÚSICA COMO INSTRUMENTO PROMISSOR PARA O PROCESSO DE
ENSINO-APRENDIZAGEM
Resumo: O presente artigo discorre sobre a música como elemento influenciador do

desenvolvimento integral dos indivíduos com vistas a sua inserção no cotidiano educacional.
Para isso, articula a música e o desenvolvimento humano mostrando como esta é reflexo das
ações do homem sobre o mundo em sua necessidade de comunicar-se. Em continuidade,
pontua os benefícios trazidos pela música aos indivíduos comprovando sua inferência nos
progressos humanos. Em sequência, articula a música a prática pedagógica cotidianas da
escola demonstrando a necessidade de lhe dar maior valia. Conclui, enfatizando que a escola
deve abrir espaço para a música ser melhor utilizada para garantir uma formação mais efetiva
de seus educandos. Traz por objetivo o favorecimento de uma reflexão sobre a música e
a escola como forma de conscientizar os educadores de seu uso com mais frequência nos
espaços de educação formal. Trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura.

Palavras-chave: Música; Escola; Formação.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo fala sobre a importância da música na constituição humana, enquanto recursos que permite que o indivíduo se comunique pelas suas sensações e emoções,
favorecendo aquisições de aprendizagens em que se perceba como construtor do seu
conhecimento, assim como favorece a aquisição de aprendizagens mais significativas.
A música faz parte da cultura humana e tem características que propiciam a expressão e comunicação de maneira tanto objetiva quanto subjetiva, se tornando capaz de possibilitar a exteriorização de sentimentalização mais profundas dos indivíduos. Com esta interação visível
entre a música e o indivíduo se torna perceptível que a mesma deve se tornar uma ferramenta
pedagógica que pode ser utilizada em qualquer área do conhecimento, pois possibilita um processo de ensino-aprendizagem que favorece a aquisição de aprendizagens mais significativas.
Isso se dá, aparentemente, pela importância das emoções e sentimentos neste processo que
solicitam dos educandos estarem motivados para que ocorra a construção do conhecimento.
Ao pensar a música de uma nova forma, com um olhar mais valorativa sobre o seu papel no contexto educacional, os educadores poderão utilizar da mesma para passar diversos conteúdos e manter os seus educandos estimulados e curiosos para compreender os elementos que condizem ao conteúdo e que serão expostos pelo educador.
Neste contexto, a artigo traz por o favorecimento de uma reflexão sobre a música e a escola
como forma de conscientizar os educadores de seu uso com mais frequência nos espaços
de educação formal, em virtude da sua importância no processo de ensino-aprendizagem.
Ametodologia utilizada para comporo artigo foi uma pesquisa de revisão de literatura, constituída
pela análise reflexiva de artigos científicos que trouxeram uma visão qualitativa para a temática.
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RELAÇÕES ENTRE O HOMEM E A
MÚSICA
Conforme Martins (2014), o ritmo e suas
nuances fazem parte da constituição da vida
que desde o útero, o bebê já interage com ele.
O corpo tem sua própria música, as funções
orgânicas necessitam de uma ritmicidade para
fazer o corpo agir em harmonia. O corpo é a
grande orquestra sinfônica que canta a vida
e por isso, o ser humano tem uma intimidade
grande com a música. O ritmo influencia em
todas as funções humanas, no caminhar, no
se alimentar, no trabalho, enfim está presenAo
partilhar
deste
pensamen- te nas ações biológicas e sociais, sendo funto, Coelho et al (2014) colocam que: damental para o desenvolvimento humano.
[...] a música é uma linguagem presente no
Assim, Martins (2014) pontua que:
dia a dia do indivíduo, portanto, os educadoA música satisfaz algumas necessidades,
res precisam refletir sobre o valor do ensino
da música nas escolas. A vivência musical pro- permitindo ao indivíduo viver uma experiênmovida pela musicalização permite na criança cia que envolve fantasia e realidade, como é
o desenvolvimento da capacidade de expres- o caso da identificação do adolescente com
sar-se de modo integrado, por meio do brin- o rock. Ela é também um ótimo recurso de
car com a música, imitar, inventar e reproduzir catarse, favorecendo a liberação de emocriações musicais. (COELHO et al, 2014, p. 58) ções e sentimentos que são difíceis de expressar verbalmente, e ao mesmo tempo ela
Para Coelho e Santos (2017), a música é de age como facilitadora de comunicação, por
fundamental importância para que o ser hu- meio do qual o indivíduo consegue falar de
mano consiga se expressar, o qual adquire ha- si e de suas emoções. (MARTINS, 2014, p. 4)
bilidades de interagir com o som e o silêncio e
Nesta vertente, Cipola e Oliveira (2017)
compreender como esta ritmicidade envolve
seus sentimentos e um jeito único de ser. Co- evidenciam que a música corresponde a exlocam, ainda, que antes do nascimento, ainda pressão humano na qual é possível interagir
no ventre materno, o bebê já consegue ex- com diversos sons, ritmos e compor meloperienciar a música por meio dos ritmos do dias. O corpo pode tornar-se um instrumencoração da mãe e o seu próprio ritmo cardí- to musical organizado de forma a fazer sons
aco que no silêncio fazem a melodia da vida. com o bater das palmas, com a tonalidade da
voz, entre outros atributos que a ação humana sobre o próprio corpo pode construir.

A música, segundo Coelho e Santos (2017),
é parte da essencialidade dos seres humanos e os acompanha a muitos séculos em
virtude da socialização pertinente a ele.
Com a música, o indivíduo foi capaz de expressar-se, possibilitando exteriorizar suas
emoções e sentimentos de forma a mostrar para o mundo que são seres pensantes, o que gera as interações sociais, uma
vez que permite que o outro o enxergue.
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Em complemento, Coelho et al (2014) enfatizam que a música interage com sentimentos
profundos e ocasiona sensações prazerosas
o que faz com que o ser humano perpetua
a cultura musical. Com auxilia no desenvolvimento humano, os autores colocam que a
música infere na cognição, na motricidade e
no estabelecimento de relações com outros
indivíduos e com o meio. A música proporciona bem-estar físico e mental, amplia as capacidades de raciocínio, além de se constituir
como representações culturais de modos de
vida e vivências, aparecendo como elemento integrador da identidade dos indivíduos.
Dessa forma, Martins (2014) expõe que
a música é um bem social que interage
com um mundo contemporâneo, globalizado. Sendo assim, a educação musical
deve fazer parte do cotidiano escolar, favorecendo as respostas criativas que os indivíduos dão as situações-problemas que
defronta, possibilitando vivências e experiências que constituirão a sua individualidade.

OS BENEFÍCIOS CAUSADOS PELA
MÚSICA
Em relação aos benefícios causados pelo
contato com a música, Martins (2014) pontua a inteligência sonora ou musical como
um elemento que gera desenvolvimento na
percepção dos indivíduos no que concerne as
ações do homem sobre o meio. Todos os indivíduos percebem o som e as possibilidades de
trabalhar com ele ao apreciar melodias, letras,
ritmos do mundo, da natureza. Essa relação
do homem com o meio mostra a sua capacidade de se expressar diante das suas percepções e concepções do seu papel neste espaço enquanto indivíduo transformador social.

Ainda na ótica de Martins (2014), a música proporciona experiências estéticas,
de uma beleza que gera alegria, prazer o
que possibilita a constituição de memórias essenciais para a sua desenvoltura social. Quando estes elementos são associados ao processo de ensino-aprendizagem,
esta música amplia as possibilidades de
ações e de ver o mundo pelos educandos.
Nesta perspectiva, Coelho e Santos (2017)
pontuam que:
A música desperta sensações das mais variadas aos ouvintes, mesmo às pessoas que não
têm contato com estas manifestações artísticas em seu cotidiano. Parece correto afirmar
que as escolas devem incentivar os alunos,
mesmo os na mais tenra idade a conhecerem,
os sons, os ritmos e os estilos que compõem a
cultura musical brasileira e também a desenvolvida no restante do mundo, afinal de contas, dada a globalização e o acesso cada vez
mais ilimitado de informações é impossível
negar o contato com outras culturas musicais.
(COELHO; SANTOS, 2017, p. 21508-21509)
Para Martins (2014), a música um alimento poderoso para a atenção e concentração,
se tornando uma ferramenta eficiente para
o trabalho com o medo e com a ansiedade. Ela infere em condições de saúde mental e física, propiciando ao ouvinte um
relaxamento importante para suportar as mazelas da vida e a correria da sociedade atual.
De acordo com Cipola e Oliveira (2017):
A música desperta a criatividade, propicia que a criança se expresse, mas depende
da maneira como ela é colocada. Não devemos levar tudo pronto, mas deixarmos
que a criança invente, crie, cante da forma
que ela sentir. Não temos uma sala de aluno homogêneo, mas sim, heterogêneo, portanto, o tipo de música que a criança vai se
identificar depende da bagagem que ela já
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possui. Respeitar a vontade da criança é
primordial para estimularmos o seu desenvolvimento e facilitar o seu prazer em fazer
música. (CIPOLA; OLIVEIRA, 2017, p. 131)

um processo de ensino-aprendizagem mais
prazeroso e este prazer levar ao armazenamento de informativos e construção de um
conhecimento que o acompanhará pela vida.

A música, segundo Martins (2014) propicia o desenvolvimento da criatividade no indivíduo, assim como infere nas habilidades
de armazenamento de informações, ou seja,
memória. Os elementos inerentes a música
trazem benefícios em várias vertentes do ser
humano, inferindo no desenvolvimento motor, cognitivo e socioafetivo, pontos importantes para que o indivíduo interaja harmonicamente em suas relações sociais. Propicia,
também, sensações infinitas como relaxar-se,
alegrar-se, entristecer-se, acalmar-se, enfim,
viver as emoções fundamentais para que
se percebam enquanto seres humanos.

Quando se utiliza a música como um instrumento auxiliador do desenvolvimento dos
indivíduos em fase escolar, está proporcionando a estas melhorias nos aspectos cognitivos, motores e sócio-afetivos. Se bem
estruturada, planejada, organizada e aplicada, as aprendizagens se maximizam e um conhecimento significativo é construído. A música traz uma ambientação agradável e mais
propiciada para o aprendizado, se transformando em um importante recurso didático.
Com este mesmo olhar, Cipola e Oliveira (2017) colocam que a música na escola
articulado por um profissional competente
e qualificado traz benefícios para o desenvolvimento dos educandos. Quanto mais
cedo, as crianças tiverem contato com a
música melhor serão as suas aprendizagens
e o desenvolvimento das suas habilidades
terão maiores qualificações, possibilitando a sua visualização enquanto indivíduos
pertencentes e ativos em uma sociedade.

Conforme Coelho et al (2014), a música traz
para criança desenvolvimento diversos que
atingem a sua sensibilização, criação, criticidade, expressões, autoestima, imaginações,
memórias, entre muitos outros benefícios.
Ela se constitui em uma linguagem com potencial para o desenvolvimento cerebral, desenvolvendo o raciocínio, contribuindo para
a reflexão compreensiva sobre a importância da linguagem em meio social, possibiliNeste contexto, Cipola e Oliveira (2017)
tando a criança comunicar-se neste meio. evidenciam:
Em complemento, Coelho et al (2014) colocam que a música tem uma íntima relação
com a educação, desenvolvendo várias habilidades nos indivíduos que favorecem a
maximização e ampliação de possibilidades
de ações que terão reflexos nas dinâmicas
sociais. Elementos como: autodisciplina, paciência, sensibilidade, coordenação, capacidade de memorização e de concentração são
possíveis com o contato com a música nos
anos de formação escolares e de constituição de indivíduos sociais. Ao utilizar a música na escola, as crianças se deparam com
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A música não deve ser vista e usada como
uma ferramenta exclusiva a formação de
futuros músicos, mas sim, como uma ferramenta indispensável no desenvolvimento da
criança. Deve estar presente sempre possibilitando a criança o seu envolvimento com
grupo, facilitando a sua socialização, sua coordenação motora, sua linguagem verbal, sua
linguagem corporal, auxiliar no desenvolvimento de suas habilidades, enfim, podemos
perceber que a música propicia um saber amplo e tem como função o entretenimento, a
diversão, o prazer e a alegria. Podemos notar
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também que a música está em torno de nós
e que precisamos saber explorá-la, tanto ouvindo, como cantando, dançando, imitando,
interpretando, pois ela contribui para a formação global, não só da criança como jovens
e adultos. (CIPOLA; OLIVEIRA, 2017, p. 139)
Dessa forma, Coelho et al (2014) afirmam
que as atividades que envolvem a música
ofertadas nos espaços escolares não possuem
o intuito de formar músicos profissionais, mas
sim possibilitar o contato dos educandos com
os aspectos característicos da humanidade
que a música traz. Nesta perspectiva, a música na escola deve proporcionar a possibilitação das expressões humanas no que concerne sobre exteriorizar sentimentos e emoções,
ânsias e necessidades, desejos, maximizando uma cultura sobre o mundo, inferindo no
desenvolvimento integral dos educandos.

A MÚSICA NA ESCOLA
Na escola a utilização da música é de suma
importância para o desenvolvimento dos educandos, reflete Martins (2014). O autor coloca que a música, neste contexto, tem o poder
de transformar comportamento, aumentar
as visões sobre determinados conhecimentos, auxiliando na formação dos educandos e
em seu desenvolvimento integral. É possível
observar que com a música os educandos se
sentem mais motivados para o envolvimento
com os conteúdos explanados, o que gera o
prazer destes em estar envolvidos com as atividades escolares. Em cada educando a música infere em aspectos importantes para que
superem seus limites como a melhoria na comunicação entre pares, na ampliação de um
vocabulário, no estabelecimento de relações
interpessoais, propiciando um andamento
mais agradável da aula e subsidiando a construção de um conhecimento significativo.

Nesta visão, Queiroz e Marinho (2009) colocam que:
Muitas vezes, no dia-a-dia da sala de aula, o
professor necessita de atividades destinadas a
fins específicos, como o desenvolvimento rítmico, trabalhos com afinação, exploração de
dinâmica etc. Todavia, nem sempre materiais
já elaborados que atendam as especificidades
da proposta são encontrados e, nesse caso,
a solução para o docente é criar atividades e
músicas que mesclem os diferentes parâmetros que se almeja trabalhar. Nesse sentido
a composição é uma ferramenta pedagógica
fundamental, pois permite que sejam estruturadas propostas musicais adequadas à realidade e à necessidade, tanto do profissional quanto do contexto escolar. Vale salientar
que propostas dessa natureza podem ser
realizadas contando, inclusive, com a participação dos estudantes no processo composicional. (QUEIROZ; MARINHO, 2009, p. 68)
Conforme Cipola e Oliveira (2017), a partir do momento que o educador percebe a
música como um importante aliado no processo de ensino-aprendizagem, o cotidiano escolar toma novas formas e tudo que
é vivido ali tem maior sentido para os educandos, favorecendo seu desenvolvimento.
Nesta vertente, Coelho et al (2014) complementam que:
O uso da música na aprendizagem, também valoriza o trabalho em equipe, pois,
para que uma orquestra tenha sucesso, todos os seus elementos têm que trabalhar
em conjunto harmoniosamente com um
único objetivo, o desempenho, e têm que
se comprometer a aprender a música, participar em ensaios, e praticar música em conjunto. Por isso, sua importância também em
sala de aula. (COELHO et al, 2014, p. 43)
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De acordo com Cipola e Oliveira (2017),
a música deve considerada como uma ferramenta que facilita e integra o processo
de ensino-aprendizagem na escola. A música faz parte do desenvolvimento humano e
tem efetiva influência em como se dá este
desenvolvimento. Porém, muitos educadores não utilizam a música de maneira correta
ao demonstrarem falta de conhecimento sobre a importância desta, deixando a ela momentos de preenchimento de tempo livre.

Neste contexto, Cipola e Oliveira (2017)
evidenciam que a música deve funcionar
como uma ferramenta auxiliar do processo
de ensino-aprendizagem, mas para que apresente resultados mais eficientes, a atividade
envolvente da música deve ser devidamente
planejada previamente. Assim, o educador
que deseja trabalhar com a música dentro dos
espaços escolares, deve conhecer o repertório de músicas que deseja apresentar articulando-os com os conteúdos e conceitos da
área de conhecimento que deseja expor. Esta
Para Coelho et al (2014), o uso da música articulação promove a significação dos edupara ensinar é um resgate a função e valo- candos na construção do seu conhecimento.
rização da música no contexto educacional.
Ela deve ser visualizada como uma auxiliadoCom isso, Coelho et al (2014) enfatizam que
ra da formação dos educandos. Dessa forma,
O uso da música pode ocorrer de forma
o educador deve utilizá-la como um instru- tradicional, com um professor de música e
mento para a explanação dos mais diversos um conhecimento mais específico sobre o
e variados conteúdos fundamentais para a assunto, pode também ser aplicado por ouformação dos educandos. Todas as áreas de tros professores de outras áreas de ensino,
conhecimento podem ser desenvolvidas uti- com o uso de equipamentos como rádios,
lizando a música enquanto recurso didático. aparelhos de som e letras com interpretação ou ainda pode também ser trabalhada
O ensino da música, segundo Martins com o uso de tecnologia digital. O uso de
(2014), deve trazer prazer aos educandos, softwares para ensino de música, já é uma
despertando sua motivação. Para isso, o edu- realidade no mundo e pode ser aplicada na
cador deve levar em consideração os desejos, construção de conhecimento aliando prazer
anseios e necessidades dos seus educandos, a tecnologia. (COELHO et al, 2014, p. 47)
assim como levantar a cultura musical em que
se encontram inseridos, permitindo que se
Conforme Queiroz e Marinho (2009), ações
expresse com maior segurança e confiança. que possibilitem a criação, vivências, apreNo momento em que se utiliza a música como ciação e interpretação da música consistem
recursos pedagógico, o educador deve ter em em práticas pedagógicas que valorizam a
mente que esta deve trazer efeitos no presente. música enquanto promotora de aprendizagens e conhecimento. A construção de um
As atividades que envolvem música, na ótica planejamento adequado envolve o desende Coelho et al (2014), devem partir dos interes- volvimento destas ações embasadas em obses dos educandos, a qual deve constar como jetivos claros e viáveis para que as atividao ponto de partida para o planejamento e apli- des não sejam ofertadas de forma aleatória.
cação de determinadas práticas pedagógicas.
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Em complemento, Queiroz e Marinho
(2009) afirmam que:
Entendemos que a partir de práticas de
criação, interpretação, descoberta e vivência musical, bem como de propostas lúdicas,
diversificadas e eficazes de ensino, o educador musical concretizará caminhos relevantes para a sua atuação docente, podendo,
dessa forma, propiciar uma formação ampla
e plena do indivíduo. Formação essa que
ofereça as condições necessárias para que
os diferentes sujeitos presentes no processo educativo possam lidar com códigos, valores e significados intrínsecos da linguagem
musical. (QUEIROZ; MARINHO, 2009, p. 73)
Dessa forma, Martins (2014) mostra que
a música deve ser incluída no cotidiano escolar em virtude dos benefícios que ela traz
para o desenvolvimento e formação dos
educandos. A visão que deve ser operada é
que a música possibilita a abertura de visões
para a construção de conhecimento significativa em qualquer área de conhecimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento deste artigo pontua
elementos que favorecem a reflexão sobre a
ligação existente entre música e indivíduos,
maximizando as visões sobre a influência desta no desenvolvimento integral dos mesmos.
Percebendo esta valia da música, a escola e os educadores devem aproveitar do
seu potencial de tocar, estimular e motivar os educandos para desenvolver práticas pedagógicas que as traga como instrumento metodológica que favorece a
construção do conhecimento mediante a
aquisição de aprendizagens significativas.
Nesta vertente, a escola deve dar subsídios
para que os educadores consigam trabalhar
com a música, assim como possibilitar vivências em momentos de formação continuada
para que experienciam e possam conceber
a música com olhares que perpassam a recreação escolar ou ocupação de tempo livre.
Dessa forma, cabe a este educador trazer
a música para dentro da sala de aula e incorporar as suas práticas pedagógicas cotidianas,
familiarizando seus educandos, contextualizando com a realidade em que se encontram inseridos e propiciam um contato maior
com este recurso didático que infere diretamente no desenvolvimento dos mesmos.
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TAEKWONDO: HISTÓRICO, METODOLOGIA E BENEFÍCIOS PARA AS
CRIANÇAS
RESUMO: O objetivo deste artigo é trazer ao leitor um pequeno resumo histórico do

taekwondo, demonstrar de forma resumida e até mesmo um pouco generalizada de como
são as atividades em um dojang, e como são estruturados os treinos de taekwondo e sua
filosofia, como aplicá-la na prática fora do dojang. E quais são os benefícios físicos e mentais
para as crianças e adolescentes, como elas podem usar esses conhecimentos em casa, na
escola,no convívio com os demais, ou seja, usá-los como um todo, socialmente.Outro objetivo
do artigo é causar o interesse do leitor a pratica dessa arte marcial, desmistificando alguns
conceitos e também demonstrar a possibilidade que o taekwondo traz em transformar vidas.
Mostrar que o taekwondo pode estar na escola como uma atividade complementar e uma
porta de acesso ao mundo das artes marciais. Trabalhar as habilidades e competências dos
praticantes de taekwondo tendo base na BNCC (Base Nacional Comum Curricular) no âmbito
das escolas,demonstrando como é importante o ensino das lutas às crianças.

Palavras-chave: Taekwondo; Disciplina; Esporte; Metodologia; Conhecimento.
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INTRODUÇÃO
Serão demonstrados ao leitor alguns aspectos de como são as atividades exercidas em
um dojang de Taekwondo e como tem sido de
grande importância no auxílio aos praticantes
em aspectos físicos e mentais,transformando até mesmo o modo de vida dos praticantes e de demais pessoas no convívio familiar
e social.Trazer ao leitor um histórico da arte
marcial e também algumas curiosidades que
levem ao leitor a um entendimento da forma
filosófica da arte marcial.Apresentar possibilidades para as crianças, utilizando o taekwondo como ferramenta social. Apesar da grande contribuição filosófica às artes marciais
convêm lembrar que o praticante não precisa se formar em filosofia ou ser conhecedor
das religiões orientais para praticar uma arte
marcial,hoje em dia vemos nos cursos de
Pedagogia pela Faculdade Taboão da Serra
(2005), especialista em Arte e Musicalidade
pela Faculdade de Conchas (2017); Professora de Ensino Fundamental I na EMEF Maria
Rita Lopes Pontes- Irmã Dulce, Professora de
Educação Infantil - CEU CEI Campo Limpo.

O artigo vem com o objetivo específico
de atender a atenção para o esporte como
suporte para uma educação mais completa e inclusiva, visando à formação de
um cidadão mais participativo e consciente de suas possibilidades e anseios dentro de uma sociedade com tantas diversidades de costumes, culturas e tradições.

Para justificar o interesse pelo assunto abordado no artigo, é preciso refletir nas várias situações que presenciamos no convívio com as
demais pessoas, sejam elas familiares ou não
e na forma de solucionar conflitos presentes
em nossas vidas e que afetam tanto o emocional das pessoas que não conseguem dialogar, expor seus sentimentos ou que vêem na
agressividade o único meio para solucionar
problemas. A inclusão de uma arte marcial no
currículo escolar se mostra importante para
desmistificar alguns preconceitos apresentados quando o assunto é ensinar uma luta
aos alunos no ambiente da escola.Criação de
projetos que visem a prática do taekwondo
como recurso para que crianças não fiquem
ngs pessoas de variados credos e for- em situação de risco, como relação a drogas
mações,isso é ótimo porque trabalha a e outros meios que tirem as crianças e adoparte social do Taekwondo que é o res- lescentes dos estudo e do convívio familiar.
peito
aos
praticantes
integralmente.
Trazer ao leitor que o taekwondo pode ser
Mostrar cronologicamente a estrutura- muito mais que só uma arte marcial/esporte,
ção do Taekwondo como arte marcial mo- mas sim um meio para controlar o emocional
derna e esporte olímpico, com fatos ocor- do praticante de forma que ao exercer as ativiridos no Brasil demonstrar como essa arte dades físicas específicas do esporte funcione
marcial tomou proporções de importância como um apoio para a fuga do stress e do sesignificativa no incentivo a prática no país. dentarismo que tem acometido várias pessoas nesse mundo de tecnologias e facilidades. E
para as crianças e adolescentes se torne uma
opção agradável para se movimentarem mais
e saírem do divertimento digital dos celulares
e videogames. O artigo também pretende ser
um incentivo a professores que pretendem
incluir uma arte marcial em suas aulas, aos
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pais interessados em matricular seus filhos
no esporte e também aos que querem praticar um esporte e sair do sedentarismo. Existe
o preconceito com relação as artes marciais
que os praticantes são pessoas violentas ou
agressivas,quando começam a treinar alguma modalidade marcial,mas é exatamente o
oposto já que luta e briga são conceitos bem
diferentes.Muitos pais possuem essa idéia e
não matriculam os filhos com medo de que
exista esse contato com violência dentro dos
dojang,demonstrando alguns conceitos e
princípios,veremos qual o objetivo verdadeiro
de uma arte marcial/esporte de combate,para que quaisquer conceito fora de contexto
seja diluído. Trazer aos professores também
as possibilidades de ampliar as habilidades
de seus alunos por meio do taekwondo, utilizando seus movimentos e filosofia de forma
interdisciplinar,tornando o aprendizado mais
rico em todos os aspectos,ou seja, a criança
não irá aprender apenas golpes e defesas,
mas poderá fazer relações com os conteúdos
de História, Geografia, Língua Portuguesa e
outras disciplinas dentro dos planejamentos propostos pelos professores na escola.
Utilizando textos da BNCC e fazendo uma
relação do taekwondo com as habilidades
e competências apresentadas nesse documento, estruturando assim uma aprendizagem mais completa, integral visando o aluno
que não ficará somente na teoria, mas verá
a importância e utilidade dos conhecimentos adquiridos na escola e usá-los de forma
mais eficaz no seu cotidiano e convívio social.
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RESUMO HISTÓRICO: A PARTIR DA
DÉCADA DE 60 E ALGUNS FATOS NO
BRASIL
Irei apresentar um pequeno resumo histórico, demonstrando cronologicamente
como o taekwondo foi estruturado, serão
mostrados fatos que aconteceram a partir
da década de 60. Alguns especialistas acreditam que o Taekwondo é uma arte marcial
com mais de 2000 anos de história, contando desde antes da formação da Coréia até
os dias atuais, para não se estender e como
objetivo de mostrar a forma moderna da arte
marcial/esporte, esta cronologia foi formada
com os principais eventos ocorridos do século XX e XXI na estruturação do Taekwondo.
1961- Tae Sôo Do, primeiro nome que surgiu com a junção de vários estilos existentes...
1965- O general Choi Hong cria em 05 de
agosto a Associação Coreana de Taekwondo,
e depois de várias reuniões o nome Taekwondo é definido para o esporte.
1966- Fundada a ITF
1968- 1º Campeonato Asiático de Taekwondo em Hong Kong
1970- Sang Min Cho é enviado ao Brasil
pelo general Choi Hong Hee, para divulgar o
Taekwondo no país. Em 08 de Agosto Sang
Min Cho funda a Academia Liberdade, primeira academia de Taekwondo no Brasil.
1971- O Presidente da República da Coreia,
Park Chung Hee,proclama o Taekwondo esporte nacional.
1972- É fundado o Kukkiwon, em Seul,Coréia. Este é centro de treinamento e desenvolvimento do Taekwondo até hoje.
1973- É fundada a WTF. 1º Campeonato
Mundial em Seul. E 1º torneio no Brasil realizado no Ginásio do Ibirapuera, São Paulo.
1980- O Taekwondo se torna modalidade
oficial de competição no COI
1983- Começa a fazer parte dos Jogos Pan-americanos
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1988- Apresentado como esporte olímpico
nas Olimpíadas de Seul realizadas de 17/09 a
02/10
1992- Nas Olimpíadas de Barcelona foi
apresentada como modalidade demonstrativa, os jogos foram realizados de 25/07 a
09/08. Apesar de receber medalhas,como em
Seul em 1988 essas não foram contabilizadas.
1994- Esporte é reconhecido com direito à
medalhas para as próximas olimpíadas (Sidney,Austrália em 2000 e Atenas,Grécia em
20014).
2005- Taekwondo é oficializado como modalidade olímpica na Olimpíada de Londres de
2012, aprovado na Assembléia Geral do COI.
NO BRASIL
1970- Fundada a Academia Liberdade, por
Sang Min Cho em 08 de Agosto
1971- A modalidade é adotada pela Polícia
Militar de São Paulo
1982- Fundada a Federação Paulista de
Taekwondo
1986- Fundada a Associação Brasileira de
Taekwondo
1990- Homologada a CBTKD (Confederação Brasileira de Taekwondo) e o Grão Mestre
Yong Min Kim,introdutor do esporte no Rio
de Janeiro é eleito o 1º presidente da CBTKD.
1999- Fundada a UBT (União Brasileira de
Taekwondo), hoje Liga Nacional de Taekwondo. A atleta brasileira Carmem Silva, categoria
até 67 kg, conquista vaga para as Olimpíadas
de Sidney.
2004- Duas atletas brasileiras ficam em 4º
lugar na Olimpíada de Atenas
2005- Natália Falavigna é Campeã mundial
em Madrid,Espanha.
2007- Diogo Silva Medalha de ouro nos Jogos Pan-americanos no Rio de Janeiro.
2008- Natália Falavigna conquista o bronze
na Olimpíada de Pequim,China.
2016- Maicon de Andrade Siqueira ficou
com o Bronze na Olimpíada do Brasil, no Rio
de Janeiro
Menções honrosas ao Mestre Alyson Yama-

guti, vice campeão mundial em 1993. Mestre
Milton Iwama, 7 vezes campeão brasileiro e
vice mundial de 1993. E Mestre Carlos Costa 8 vezes campeão brasileiro. Grão Mestre
Marcelo Silva Santos, Bi Campeão Mundial
em 2013, Las Vegas, EUA e Deca Campeão
Brasileiro, (2003,2004,2006,2007,2010,201
1,2012,2013,2014 e 2015)

METODOLOGIA: A CONVIVÊNCIA E
A ESTRUTURA DE TREINO EM UM
DOJANG
O taekwondo é praticado em grupos incentivando o convívio e também empatia dos participantes já que uns auxiliam os
outros nos treinos em que são executados
exercícios variados , para aquecimento do
corpo e alongamentos, para estar com o corpo preparado para os exercícios específicos
como chutes e defesas. Quando o treino é
realizado com crianças, também é permitida
a execução de atividades mais recreativas e
lúdicas objetivando todo o desenvolvimento
do praticante no esporte e no entendimento de regras do esporte. Utilizando a linguagem da Educação Física, observamos que os
exercícios são para preparo da musculatura,
objetivando a flexibilidade,adquirida com
o passar do tempo, em que é muito importante para os chutes tão característicos do
taekwondo,chutes esses que demonstram
como o esporte é reconhecido pelo mundo.
O treinamento de taekwondo é basicamente dividido em três partes:
1)- Kibon Donjack (movimentos básicos),são ensinados por graduação,cada praticante aprende um tanto de movimentos dependendo da faixa em que está, para cada
faixa existe uma quantidade movimentos a
serem treinados.Também podemos treinar
o Kibon Donjack com todos reunidos independente da faixa,em que todos fazem os
mesmos movimentos.Estes movimentos são
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as bases para a prática de lutas e conhecer o funcionamento correto das técnicas.
2)- Poomse (formas) É um conjunto de movimentos em que possui ataques e defesas e
uma ordem determinada,são treinados por
faixas,em que temos 8 formas para as faixas
coloridas,contando à partir da faixa amarela e
10 formas para as faixas pretas. Cada poomse
tem um nome, são os taeguk que são contados
de 1 a 8, para as coloridas que significa como o
praticante deve agir em cada movimento,observando o que significa o taeguk de sua faixa,o praticante faz o possível para representar
em forma de movimentos o que representa
o taeguk. Cada poomse possui movimentos
de defesa e ataque variados,e também maneiras de executar esses movimentos,ou seja,
rápidos ou lentos dependendo da faixa ou
do poomse a ser executado. São os poomses
de faixa coloridas,seus nome iniciam com a
palavra taeguk(tegu) e seus significados são:
Taeguk Il jang – para faixa amarela,representa o céu,significa o início de tudo, por
isso tem movimentos básico para iniciantes.
Taeguk I jang – duro pordentro e suave porfora,
para amarela ponta verde,representa o Lago.
Taeguk Sam jang – para faixa verde representa o Fogo
Taeguk sa jang – para faixa verde ponta azul
representa o Trovão
Taeguk oh jang – para faixa azul representa
o Vento
Taeguk yuk jang – para faixa azul ponta vermelha representa a Água
Taeguk tchil jang – para faixa vermelha representa a Montanha
Taeguk pal jang – para faixa vermelha ponta
preta representa a Terra
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Cada poomse dividido por faixas representa os trigramas que são os símbolos do I
Ching (Livro da Mutações),conjunto de ensinamentos chinês em que cada força da
natureza é demonstrada por meio de três
traços sobrepostos,traço maior significa positivo e o menor negativo.Esses significação
é observada pelo taekwondista no nome do
poomse em seus movimentos e na intenção
dos golpes.Para exemplificar vamos analisar o poomse Taeguk O Jang quinto poomse
para faixa azul,este poomse tem o significado do vento,tempestade ou brisa então assim
como o vento pode ter várias intensidades,
os movimentos desse poomse também variam entre fortes e fracos,trabalhando o foco
do praticante e seu equilíbrio emocional.
Como o taekwondista executa as formas sozinho,esse treinamento foca a concentração
do praticante,correção das posturas,equilíbrio e respiração. Os poomses eram o método mais tradicional e sistematizado utilizado
para treinar em grupos, existem relatos da
sua prática entre os anos 37 a.C. e 688 d.C.
durante o reino Koguryo.Para simples comparação os poomses seriam como os katas
para o Karatê-do. O taekwondista ao praticar o poomse deve ficar atento aos movimentos que irá executar,se precisa ser rápido ou
lento e a força que irá empregar no golpe,em
que precisa demonstrar força e agilidade.
3) Kyorugui (combate ou luta) É o treinamento de luta propriamente dito,em que
será treinado os chutes,as movimentações
dos lutadores.As técnicas e estratégias que
devem ser utilizadas em uma competição.
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Também existe o treino de Matcho Kyorugui (luta combinada), em que é feito o treino baseado em defesa pessoal, com golpes e movimentos retirados das técnicas de
taekwondo e também dos poomses. Esse
treino segue combinações de golpes e defesas que devem ser feitos em dupla,em que
os praticantes “combinam” os ataques e se
preparam para defender e contra atacar.
Todo esse treino deve ser feito na íntegra,
não se deve treinar somente para competições de luta ou treinar somente os poomses.
O taekwondo é um todo que deve ser observado pelo praticante seja na teoria ou prática
da arte marcial/esporte. Para as crianças isso
é um repertório de conhecimento riquíssimo porque por trás dos movimentos aprendidos tem toda uma significação simbólica
e filosófica representada pela forma como
é apresentado o conteúdo do Taekwondo.
O praticante também deve seguir princípios
filosóficos e de condutas que são ensinados durante os treinos, o praticante aprende
que esses princípios devem ser para a vida
em sociedade e não somente no dojan (local de treino, equivalente a dojo em japonês).
Dentro do dojan existe uma hierarquia,assim como em qualquer arte marcial,existem
regras de como se comportar durante os treinos, os praticantes são separados em formação por ordem de graduação (faixas) do maior
para o menor, em alguns casos a separação
é por ordem de quem treina mais tempo no
dojan mas obedece as ordens de faixa também. Em vários casos o Sabonim (mestre) ou
Kiosanim (professor) fica à frente do grupo,
em que ordena o treino e dá os comandos,
geralmente em coreano, mas hoje em dia já
está mais habitual falar em português, no
caso dos treinos no Brasil ou até mesmo na
língua materna de outros países. Também é
importante ressaltar a responsabilidade do

Mestre com seus alunos,este deve ser um
exemplo de conduta a ser seguido ou pelo
menos admirado pelos seus aluno.Um Mestre deve estar ciente que o que será ensinado aos alunos é de suma importância para o
bem agir de todos os envolvidos nos treinos.
Por ser um faixa preta,é comum os demais
valorizarem seus feitos e ele deve demonstrar que aos demais que seu objetivo é formar pessoas íntegras e que sabem como agir
em situações diversas de forma ponderada e
prudente.Segundo Sang Min Cho, introdutor
do Taekwondo no Brasil: “Ser um Mestre de
Taekwondo é muito mais do que saber ensinar a lutar: é saber ensinar uma forma de vida”
Como toda arte marcial o Taekwondo prioriza a disciplina, essa deve ser o foco nos treinos, os praticantes sabem como devem agir
dentro do dojan e como obedecer cada comando do professor ou mestre.Lembrando
que não devemos pensar que o praticante é
submisso ou forçado a se comportar assim,o
que vemos é a aprimoração da educação de
cada taekwondista no esporte e na vida. A
disciplina também deve ser vista pelo praticante como o norte para conseguir aquilo que
deseja na sua vida.Os professores,instrutores
e mestres devem ser exemplos de disciplina a ser seguidos,pessoas bem educadas,sérias e comprometidas com o que fazem.
Por isso é preciso pensar na metodologia
que vai ser utilizada aos ministrar os treinos,
observando as diversidades nas aulas,o objetivo pessoal de cada praticante. E a forma
diferenciada de treinar com as crianças,essas têm mais facilidades quando se trabalha
de forma lúdica,em que todos participam e
percebem o quanto vão se aprimorando nos
treinos,crianças são incentivadas de formas
diferentes que os adultos ou os adolescentes.
Há em alguns dojos o costume de aceitar as
crianças a partir de 4 (quatro) anos de idade,sendo assim observado o cuidado que deve
607
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ter ao treinar esses alunos,com referência
ao que vai ser exigido deles,se observa que
são aulas dinâmicas e bem irreverentes,mas
que não falta a disciplina e ordem tão característica da arte marcial coreana. Lembrando
que o treinamento que se trabalha a parte do
psicológico é de extrema importância, o treinamento mental vai dar ênfase no processo
emocional do aluno. Segundo Carlos Negrão,
2015: “... No aspecto psicológico,o aluno
enfrenta seus medos,inseguranças e,naturalmente,ao longo do treinamento,aprende
a administrar esses sentimentos,desenvolvendo confiança e equilíbrio emocional”
No taekwondo o patriotismo é muito valorizado, ele é considerado o esporte nacional da
Coréia,as escolas possuem a arte marcial em
suas grades curriculares.Nos locais de treino
sempre que possível há a bandeira da Coréia
do Sul. No Brasil também é colocada as bandeiras da Coreia do Sul e do Brasil, sendo a
do Brasil do lado esquerdo.Esses símbolos
também estão no uniforme de treinos,chamados de dobok (dobô). A faixa em coreano
ti, representa a graduação do praticante,que
inicia com a faixa branca,cada faixa possui
um simbolismo,este simbolismo representa
as superações que cada fase traz ao candidato,por exemplo a faixa branca significa o
início na arte marcial,a pureza, e as demais
faixas vão mostrando que o conhecimento
pode ir se acumulando e rompendo barreiras,
elas são separadas em coloridas começando
no 10º até o 1º Gub e pretas do 1º Dan até o
10º Dan. As faixa coloridas representam fases no caminho do taekwondista até chegar
a preta,grau de Professor (Kiosanim) 1ºdan.
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Os significados das faixas coloridas são:
10º gub Branca = Pureza
8º gub Amarela = Terra/ Riqueza
7º gub Amarela com ponta verde
6º gub Verde = Planta/Vida
5º gub Verde com ponta azul
4º gub Azul = Céu/Liberdade
3º gub Azul com ponta vermelha
2º gub Vermelha = Sol/Perigo
1º gub Vermelha com ponta preta
1º ao 10º Dan faixas pretas
1º ao 3º Dan Kiosanim (professor)
4º ao 6º Dan Sabonim (mestre)
Do 6º Dan em diante Kwanjanim (Grão-mestre)
A faixa vermelha com ponta preta recebe o título de Jokionim (instrutor), auxilia nos treinos no dojan.
Estas cores apresentadas são as mais utilizadas hoje em dia nos dojos brasileiros,
existem outros padrões de cores que dependem das idades de quem pratica e de
que metodologia é usada nos treinos. Os
significados das faixas servem como apoio
ao taekwondista para que observe a importância do que ele vai aprender naquele momento e as dificuldades que serão superadas.
Referente às condutas e filosofia do
taekwondo, o taekwondista recita um juramento nos treinos e também fala os princípios que norteiam a prática do esporte/arte
marcial.O juramento fica afixado no dojan ou
como é mais comum deve ser decorado pelos
que praticam e é recitado por todos no final do
treino,consiste de 5 (cinco) frases são estas:
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EU PROMETO

QUANDO AS CRIANÇAS TREINAM,
AS HABILIDADES E COMPETÊNCIAS
TRABALHADAS

Observar as regras do taekwondo.
Respeitar instrutores e meus superiores.
“O contato com a filosofia das artes
Nunca fazer mau uso do taekwondo.
Se campeão da liberdade e da justiça. marciais também enriquece a formação
Construir um mundo mais pacífico. educacional, pois,é neste momento que
conceitos
como
respeito,tolerância,obO taekwondista se compromete a seguir servação, são trabalhados,demonstrando
essas intenções de comportamento que de- que iniciativas agressivas não são a mevem ser praticadas dentro e fora do dojan. lhor solução e não devem ser valorizadas”
O taekwondo também possui seu espírito
A partir dessa citação devemos refleformulado assim: Cortesia,Integridade,Autocontrole,Perseverança e Espírito Indomável. tir como queremos que o aluno ou praticante de taekwondo exerça seus conheCom conhecimento do juramento e do espíri- cimentos adquiridos na luta na sua vida e
to do taekwondo observamos que são atitudes como será que este praticante irá agir com
para a vida e não somente nos tatames. Fora o os demais se passar por uma situação de
treinamento físico,também é possível o treina- conflito.Tendo como base que o taekwonmento mental,trabalhando a autoestima,au- do irá formar o “caráter” do praticante com
toconfiança e autocontrole do praticante. relação ao seu viver físico e emocional.
Nas palavras de Kim, Yeo Jun,Grão Mestre (Kwanjanim) da primeira academia do
Brasil, a Academia Liberdade:“O objetivo
principal do Taekwondo é formar seres humanos dignos e respeitados em todos os
sentidos,desenvolver a inteligência,fortalecer o espírito ,garantir boa saúde física e
mental,e assim tornar-se um cidadão consciente de seus deveres para com a família,seus concidadãos e seu país.” (KIM,1995).
A prática do taekwondo teve forte influência na filosofia de Confúcio, por isso observamos a exaltação de valores como o respeito,
a disciplina, o patriotismo e cidadania.Treinando assim o taekwondista se desenvolve
física e mental de forma que ele observe que
suas atitudes afetam à todos ao seu redor.

Assim Agora pensando nas crianças que
treinam e também porque outras deveriam
treinar, demonstrando que o taekwondo
não dá ênfase somente no físico do praticante, mas também no psicológico,moldando as atitudes e caráter do mesmo vou expor as regras da casa escritas por Kim,Yeo
Jun,lembrando que essas também podem ser
modificadas de forma a se adequar a cada
situação e academia e mesmo ser utilizada pelos em pais em casa ,que seria o maior
foco para criança e exemplo a ser seguido.
Sendo uma ótima ferramenta para a coordenação e concentração da criança,otaekwondo se mostra muito eficaz nesses aspectos.

609

Revista Educar FCE - 22 ª EDIÇAO - JULHO / AGOSTO - 2019

10 REGRAS DA CASA
Eu respeitarei sempre aos meus pais e
aos meus irmãos. Quando os pais me chamarem responderei e me apresentarei imediatamente.Quando eles fizerem alguma
pergunta ,sempre responderei de forma
clara,dizendo Sim Senhor,ou Não Senhor.
Eu receberei e despedirei de meus pais
sempre com um sorriso.
Eu não interromperei meus pais quando eles
estiverem conversando.
Eu ajudarei nos deveres de casa.
Eu manterei o meu quarto limpo e arrumado.
Eu falarei somente a verdade,sem usar gírias.
Eu manterei meu corpo e cabelos limpos e
escovarei os dentes periodicamente.
Eu comerei alimentos saudáveis e não serei
chato na mesa.
Eu estudarei para obter o máximo de notas
“A” diariamente ou farei o melhor possível.
Quando voltar da escola:
Revisarei o que eu aprendi no dia (revisão)
Terminarei o trabalho e as lições.
Prepararei o que vou estudar amanhã
(previsão)
Eu prestarei o máximo de atenção nas aulas
e respeitarei meus professores.
Podemos observar que não existem novidades nessas regras, elas demonstram asseio,
respeito e organização, elas devem sim ser
seguidas pelas crianças,onde vão aprendendo
a ter responsabilidades e conhecendo como
vivemos socialmente.Também é preciso ressaltar que as crianças adquirem confiança naquilo que fazem e responsabilidade em tudo
que devem agir. Na escola a aprendizagem da
criança se torna mais completa,pois a concentração na aula é de extrema importância
e a criança aprende com o taekwondo que é
necessário ouvir quem está ensinando,para
que se aprenda de forma eficaz. Como muitos treinos são feitos em grupos geralmente
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com idades iguais ou próximas, as crianças
aprendem a conviver com os demais por meio
de novas amizades e participando das aulas
respeitando o espaço dos outros e as diversidades que aparecem ao decorrer do treino.
Há vários benefícios para as crianças que praticam taekwondo,benefícios físicos e mental.
Os aspectos educacionais das crianças precisam ser a ênfase dos treinos, os instrutores
vão ensinar aos seus “alunos” não somente
a chutar e socar, mas também se preocupar
com a aquisição de boas maneiras, disciplina, respeito, liderança e atitudes positivas. E
como também existe a competição é preciso
pensar na formação desse atleta “criança” que
tem muito a aprender com derrotas e vitórias.
Um dos objetivos do Taekwondo é melhorar
o comportamento educacional e trabalhar o
respeito e a disciplina que são fundamentais
para as crianças, quando já começam a vida
escolar se torna um suporte para como ela
deve agir socialmente,conhecendo limites e
regras no convívio com os demais. Para Carlos Negrão, 2012: “... os benefícios trazidos
pela prática do Taekwondo refletem-se em
outras áreas, ajudando a criança na vida escolar e social. Na escola, aumenta a capacidade
da concentração,o ânimo para realizar tarefas,a segurança para expressar-se e a facilidade para relacionar-se com professores e colegas.”De acordo com a BNCC luta é um dos
temas a serem abordados nas aulas de educação física e o ensino de lutas nas escolas
trabalha determinadas habilidades nos alunos,estas habilidades devem ser entendidas
como um caminho para os alunos terem uma
visão mais completa do tema luta e observar
como se integra com os demais temas e na
sua vida,vamos analisar essas habilidades e
fazer um paralelo com treino de Taekwondo.
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Os alunos poderão:
“Experimentar e fruir diferentes lutas presentes no contexto comunitário e regional”.
Dando ao aluno a possibilidade de conhecer os conceitos de arte marcial partindo do
Taekwondo, o mesmo terá a oportunidade
de analisar diferentes movimentos e contextualizar a arte marcial como cultura corporal.

Planejar e empregar estratégias para resolver desafios e aumentar as possibilidades de aprendizagem das práticas corporais,além de se envolver no processo de
ampliação do acervo cultural nesse campo.
Interpretar e recriar valores, sentidos e significados atribuídos às diferentes práticas corporais,bem como aos sujeitos que dela participam.

“Planejar e utilizar estratégias básicas das lutas do contexto comunitário e regional experimentadas, respeitando o colega como oponente e as normas de segurança” O aluno verá
seu colega como oponente na luta e não como
um inimigo, como o treino de lutas são feitos
em conjunto ou duplas, os praticantes sabem
que precisam respeitar os demais que estão
treinando no dojan,os auxiliando no aprendizado de golpes e conceitos. Otaekwondo
possui regras que visa a segurança do participante e o aluno cumprindo essas regras torna
as aulas mais agradáveis e saudáveis evitando lesões e desentendimentos nos treinos.

Usufruir das práticas corporais de forma
autônoma para potencializar o envolvimento em contexto de lazer,ampliar as redes
de sociabilidade e a promoção da saúde.

“Identificar as características das lutas do
contexto comunitário e regional,reconhecendo as diferenças entre lutas e brigas e entre
lutas e as demais práticas corporais” Possibilidade aos alunos de contextualizar as artes
marciais,como se dá o ensino das lutas em diferentes situações históricas,observar as similaridades e diferenças de uma arte marcial,comparando golpes e percebendo sua importância
para um povo. Perceber que luta e briga são
conceitos que não se relacionam e observar
as várias diferenças entre as outras formas de
prática corporal,como os esportes e danças.
A partir dessas habilidades surgem
as competências,aqui serão apresentadas
algumas
para
exemplificação:
Compreender a origem da cultura corporal de movimento e seus vínculos com a
organização da vida coletiva e individual.

Relacionando essas competências com a
prática de taekwondo ou mesmo com o ensino do mesmo nas escolas, é possível observar
que a arte marcial/esporte taekwondo contempla integralmente essas competências,
tornando o aluno mais participativo na aprendizagem de conceitos e movimentos colaborando com todos e tornando seu ensino amplo,aprendendo resolver conflitos e agindo de
forma mais clara nos seus atos em sociedade
e família.Observa que as diferenças existem e
são importantes na participação dos demais
o respeito a elas em qualquer atividade feita em grupo,como os treino de taekwondo.
Também é muito importante ressaltar que
vários projetos de Taekwondo pelo Brasil tem
sido uma forma útil para retirar as pessoas
e principalmente crianças das ruas,de forma
que praticando um esporte elas aprendem que
não devem ter contatos com drogas e outros
perigos que tanto tem cercado a juventude.
Também foi observado que o rendimento
escolar e o comportamento das crianças e
adolescentes praticantes de taekwondo têm
mudado quando começam a treinar,notas
melhoram e o comportamento vai se moldando em casa,os pais reparam as mudanças.Segundo Yeo Jin Kim,referente as crianças que
praticam foi observado que: “Tais crianças,mediante seus rendimentos nas academias,611
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demonstraram maior desenvolvimento físico
e mental,autocontrole e excelente coordenação motora; de adquirir um maior senso de
disciplina,desenvolver técnicas de defesa pessoal,controle de peso em caso de necessidade e,ainda,melhorar o desempenho escolar.”
Muitos pensam que por ser uma arte marcial
os praticantes podem se tornar agressivos,
mas como toda arte marcial a agressividade
e violência são trabalhadas e transformadas
em autocontrole do praticante esse é um
dos princípios do taekwondo.O autocontrole,é “ter domínio de si mesmo é imprescindível quando nos deparamos em situações
difíceis . O maior adversário que temos que
vencer ,são os nossos próprios medos e temores para conseguirmos controlar essa situação.” (Kim,Yeo Jin e Mariano,Carlos 2015).
Aqui se faz necessário conhecer qual a diferença entre luta e briga, pois ainda existe esta confusão tanto entre pais e pessoas leigas que não conhecem os conceitos, e
possuem o receio de praticar ou matricular
seus filhos em academias para treinarem,acreditando que vão se expor a agressividade
que levaram a lesões . Esta confusão afeta
até mesmo o interesse dos professores de
incluir uma arte marcial em suas aulas.Ainda acreditam que o ensino de arte marcial
estimula a agressividade em quem a pratica
ou até mesmo que os praticantes se tornam
“briguentos” e que saem por ai em busca de
briga por qualquer coisa,resolvendo conflitos
por meios de golpes e ataques violentos. Ao
ensinar uma arte marcial e aqui destacamos
o Taekwondo por ser uma arte marcial muito sistemática em relação aos treinos e sua
filosofia, precisamos observar que as aulas
tragam aos alunos a possibilidade de debates, conhecimento de técnicas,táticas e também focar na importância desses assuntos ao
aprender uma luta. As lutas possuem fatores
históricos que precisam ser apresentados aos
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praticantes e que sejam incentivados por todos a conhecerem a estrutura de uma arte
marcial, para que haja mais adeptos sérios
nos dojans, trazendo novos candidatos ao local de treino desmistificando a idéia de que
lutar é violência e agressões gratuitas praticadas por pessoas violentas e despreparadas.
Luta é a manifestação da cultura corporal que
apresenta regras bem claras,respeito entre os praticantes,existem organizações que estruturam os
campeonatos e torneios,exige equipamentos específicos para a pratica.No caso do Taekwondo
as lutas nos campeonatos são executadas com
equipamentos de proteção para cabeça,tronco
e membros e também a presença de juízes para
controle de pontos e cuidados na luta. Esse cuidado também está presente nos treinos nos dojans,
se usa os protetores quando se luta nas aulas.
Luta traz em seu cerne a cultura de um povo,sua história é nítido que quando se comenta de alguma luta/arte marcial as pessoas já
mencionam o país de origem daquela luta e
os praticantes famosos do cinema e torneios.
Briga é apenas a forma violenta de tentar resolver conflitos se utilizando da força bruta
e agressiva, é praticada por pessoas que não
conseguem dialogar e preferem resolver tudo
a golpes.Brigar é a forma desrespeitosa de solucionar problemas presentes no dia a dia.
Quando se pratica taekwondo é preciso observar que não se trata somente de chutes e
golpes surpreendentes com elasticidade e flexibilidades incríveis, mas que toda uma parte comportamental do aluno é trabalhada:
“Quando você pratica o Taekwondo, você
deve pacificar sua mente, sincronizá-la aos seus
movimentos e levar essa harmonia para sua vida
e sociedade. No Taekwondo, os princípios dos
movimentos físicos, do treinamento da mente e
da vida se tornam um só.” (Kim e Mariano, 2015)
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Quando o praticante treina levando em conta todos os ensinamentos transmitidos nos
treinos, não apenas os físicos mas também os
filosóficos é possível acreditar que um taekwondista traz consigo o desejo de mudar as atitudes ao seu redor,sempre pensando em ter o
melhor das pessoas dentro de sua possibilidades,ele se torna um exemplo para os outros.
Nas palavras de KIM,2006 “OTaekwondo é uma
luta e esporte que proporciona aos jovens,hábitos saudáveis e ajuda a construir uma sociedade mais justa fornecendo ao praticante maior
confiança,competitividade,perseverança,além
de moldar um espírito construtivo e positivo”
Agora é necessário demonstrar o porquê de o taekwondo ser utilizado como
uma ferramenta para a educação das
crianças, tanto física como emocional.
O taekwondo trabalha corpo e mente de forma
conjunta,não é possível dissociá-los pois seria uma
falha na própria filosofia do esporte.Como também possui o lado competitivo o praticante deve
estar atento ao seu emocional se preparando para
o dia de um campeonato,onde se observa que o
nervosismo vai ser trabalhado com o taekwondista tendo foco na concentração do praticante.

É preciso mencionar que o taekwondo ou
qualquer outra arte marcial não tem como
foco substituir ou ser única opção, quando se fala da educação emocional, mas
também é um complemento para o praticante que busca alívio para situações estressantes como é o nosso cotidiano tão atual.
“Não se deve, pois, absolutizar as possibilidades através das lutas marciais em termos
de educação emocional, mas, tampouco, se
pode menosprezar suas surpreendentes possibilidades, especialmente em crianças na primeira e segunda infância” (Valle,E.1997:63).
Avaliar as aptidões emocionais da criança que
pratica é muito importante porque elas são a
base para a aprendizagem. Avaliar e orientar
de forma correta estão intimamente ligada à
filosofia do taekwondo, que observa a educação emocional como um todo do ser humano.

A aprendizagem é o foco para a avaliação, e
esta avaliação nos norteará na observação da
criança com relação ao seu bem-estar na escola
e seu bom rendimento nas atividades aplicadas.
O responsável pelos ensinamentos ao grupo
deve perceber alguns preceitos onde a educação emocional se faz presente. Toda criança e
adolescente que pratica o taekwondo deve ter
Com as crianças o treino trabalha o conví- trabalhado em si a: confiança, curiosidade, invio com os demais, as relações durante as au- tencionalidade, relacionamento, cooperação,
las, novas amizades e respeito mútuo. Segun- autocontrole e a capacidade de comunicação.
do Souza,(1999:201) “A grande importância
do período infantil pode ser destacada pela
Todos esses preceitos trabalhados dão aos
fase em que se iniciam as relações interpes- alunos uma possibilidade maior para que as relasoais e inter ambientais,portanto quanto mais ções sociais sejam mais efetivas e que também o
rico for o ambiente,melhores possibilidades respeito mútuo seja praticado de forma comprede desenvolvimento pessoal poderão ocorrer” ensível por todos. Conscientizar os alunos que
esse conhecimento exerce mudanças em nosObservar o ritmo dos alunos é muito importan- sas vidas e nas dos demais é muito importante.
te, pois cada um aprende de uma forma diferente. E é de extrema relevância mostrar aos alunos
as possibilidades de ensino e motivá-los para que
continuem treinando cada vez mais animados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluindo que a prática do taekwondo não é somente exercida para a busca de prêmios, medalhas e troféus, esses sim são importantes, como incentivo e motivação ao
praticante, mas não é o único objetivo ao se praticar um esporte/arte marcial. Dentro da possibilidade seria interessante que país também praticassem junto aos seus filhos e que estejam presentes nos treinos acompanhando todo o processo educacional que o filho passa tanto no taekwondo como na escola e demais relacionamentos.

Também se mostra de uma relevância extrema a criação de projetos e ações que tragam o esporte
para mais perto dos jovens e das crianças, pois estamosvivendo uma geração cadavez mais sedentária, onde os jogos digitais e mídias sociais têm distanciado as famílias do convívio e relações sociais.

Como exposto ao decorrer do artigo, foi mostrado de forma resumida alguns aspectos
do taekwondo e como ele pode auxiliar as crianças nos estudos e na vida como uma ferramenta para alavancar o conhecimento físico e mental do praticante. E que as artes marciais e sua filosofia estejam cada vez mais presentes nas escolas regulares e nas vidas das
crianças,que com a observação dos benefícios alcançados pelo esporte mais pessoas venham a praticar e incentivar a prática do taekwondo nas escolas.Que as escolas contemplem as habilidades e competências apresentadas na BNCC com o objetivo de possuírem
alunos mais conscientes e íntegros no seu viver em sociedade,respeitando a tudo e a todos,seguindo um modo de vida que regulamenta seu modo de agir no coletivo e individual.
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A INCLUSÃO DE CRIANÇAS AUTISTAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Este trabalho pretende discutir sobre a inclusão de crianças autistas em escolas

de Educação Infantil, tendo em vista à falta de preparação dos educadores para lidar com
esta realidade. O propósito desta monografia é descobrir através de autores importantes da
educação, qual tipo de instrução e práticas que os professores precisam ter para trabalharem
com turmas mistas sem prejudicar a qualidade do seu trabalho e a educação das crianças.
A pesquisa terá como base o objetivo de compreender como se dá a inclusão em escolas
regulares e buscar estratégias e soluções com o corpo docente para uma inclusão de qualidade.

Palavras-chave: Aluno; Aprendizagem; Autismo; Inclusão.
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INTRODUÇÃO
O maior destaque da educação especial foi a LDB nº 9394/96, nos quais os movimentos no Brasil
estavam crescendo em busca de expressões de democracia e direitos dos cidadãos e as diretrizes e bases foram cruciais para começar a garantir os direitos das crianças deficientes no Brasil.
A Educação Especial pode proporcionar aos alunos com deficiências uma promoção de suas
capacidades, permitindo sua participação ativa na vida social, tendo a possibilidade de contribuir com o desenvolvimento das potencialidades, dando maior autonomia a esses alunos.
O trabalho tem como justificativa falar sobre a inclusão de crianças autistas na educação infantil,
pois é um tema contemporâneo e que faz parte do cotidiano dos educadores da educação infantil.
Amaior parte destes estudos está voltada para a questão da inclusão de crianças com deficiência,
mais precisamente o autismo na Educação Infantil. Nesta pesquisa, será feito o levantamento das
condições em que as crianças são recebidas / inclusas pelas escolas e se há porparte dos educadores
práticas que eles devem seguir para conseguirem o contato social, pedagógico com estas crianças.
A análise deste trabalho será documental, ou seja, teremos como fonte de dados artigos de revistas acadêmicas. Esse tipo de análise geralmente investiga aspectos importantes e às vezes, inéditos de determinado tema, tendo sido pouco explorados pela academia e que podem contribuir para compreender e enriquecer o tema
estudado. Estas fontes de dados serão cruciais para elucidar dúvidas, críticas, quebras de paradigmas, discutir conceitos novos e antigos acerca da inclusão escolar.
Este trabalho será composto por três capítulos que abordarão os conceitos de inclusão, autismo e educação infantil. O primeiro capítulo debate sobre a questão da inclusão no ensino,
as abordagens sobre o atendimento educacional especializado. O segundo capítulo discorre
sobre a caracterização do autismo e sobre seu percurso histórico. O terceiro e último capítulo
fala sobre a importância da instituição escolar no desenvolvimento pleno da aprendizagem
e sobre as dificuldades que os professores encontram em trabalhar com crianças autistas
na educação infantil, foco deste trabalho.Tendo como objetivo geral estudar a inclusão na
educação infantil e como específicos: estudar as dificuldades no processo de aprendizagem,
compreender as abordagens dos profissionais de educação com o público – alvo estudado.
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INCLUSÃO
Para Mantoan (2006), pesquisador em educação inclusiva, a inclusão implica em uma
mudança de paradigma educacional, que gera
uma reorganização das práticas escolares;
planejamento, formação de turmas, currículos, avaliação, gestão do processo educativo.
A proposta revolucionária de incluir todos os
alunos em uma única modalidade educacional,
o ensino regular, tem encontrado outras barAbordaremos nas nossas discussões trans- reiras, entre as quais se destaca a cultura assiscorridas abaixo o processo de inclusão através tencialista e terapêutica da Educação Especial.
de seus conceitos e definições e como podePara compreender o contexto a respeito da
mos compreender este contexto numa escola regular, no segundo momento adentramos educação inclusiva Dutra e Griboski (2006 p.
um pouco sobre o conceito de um centro de 210) dizem:
A concepção e os princípios da educação inAtendimento Educacional Especializado, para
que serve e qual o suporte oferecido a uma clusiva dentro de um contexto mais amplo que
pessoa com deficiência na escola? Buscare- dizem respeito à estrutura da sociedade em
mos compreender como ocorre à inclusão e que vivemos, associados aos movimentos de
aprendizagem do aluno passando por toda garantia dos direitos exigem a transformação
essa perspectiva da escola regular e de um cen- dos sistemas de ensino em relação à fundamentro de atendimento educacional especializado tação, à prática pedagógica e aos aspectos do
e quais avanços na aprendizagem através da cotidiano da escola. (Griboski, 2006, p.210).
inclusão escolar dos alunos com deficiência.
O argumento do despreparo dos professoA Lei 13.146 de 25 de Julho 2015 define no res deveria se modificar pois não há validade
quanto a eficácia que impede a inclusão escoart. 27:
A educação constitui direito da pessoa lar de pessoas com deficiências. Se não há procom deficiência, assegurados a sistema edu- fissionais preparados, devemos ressaltar a sua
cacional inclusivo em todos os níveis de necessidade com máxima urgência, tendo em
aprendizado ao longo da vida, de forma a vista direitos humanos que se modificam aos
alcançar o máximo desenvolvimento pos- poucos, mas que devem garantir a honra a vida.
sível de seus talentos e habilidades físicas,
O desafio maior está em propor ajuda/ausensoriais, intelectuais e sociais, segundo
suas características, interesses e necessi- xílio aos progenitores/responsáveis da criandades de aprendizagem (BRASIL, 2015). ça com necessidade de inclusão, e que nesse
caso a exclusão é vivenciada. Antes, é preciso
Conforme o dicionário de palavras, ve- que a família e a comunidade escolar comrificaremos que a palavra incluir signi- preendam que o direito de educação seja gafica compreender, abranger, fazer par- rantido e cumprido. Pois, se nossa constituite, pertencer, processo que pressupõe, ção nos propõe igualdade, é preciso rever as
necessariamente e antes de tudo, uma gran- práticas em torno da probabilidade dos mede dose de respeito (SARTORETTO, 2006). canismos que ainda resistem e inferiorizam

Debate-se que a inclusão possibilita a garantia de acesso dos serviços educacionais especiais aos alunos com necessidades educacionais especiais que também possuem como
suporte para seu desenvolvimento na escola
regular o centro de atendimento especializado
que auxilia que sua aprendizagem tenha avanços dentro dos dois ambientes de educação.
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o sujeito quanto a sua diferença que o caracteriza. Mantoan (2006 p. 206) alega que:
As escolas regulares acabam realizando falsas
soluções quando se trata dos desafios à inclusão tanto na escola regular quanto no atendimento especializado, pois acabam distanciando e fragmentando tanto a estrutura quanto a
rotina e dificuldades em materiais necessários
para utilização (MANTOAN, 2006, p.206).
Para tanto, que esta preparação aconteça,
é necessário que as autoridades responsáveis pela implementação das políticas educacionais começam a executá-las dentro das
escolas regulares proporcionando o desafio de acolher as diferenças. Beyer (2006, p.
277), em sua pesquisa analisou o conceito
de educação inclusiva com integração escolar e percebeu que, historicamente passou
por algumas mudanças as duas formas conceituais e que podemos compreender que
dentro deste processo houve uma evolução
conceitual. Na educação inclusiva percebe-se
que é uma forma inflexível em que a criança com deficiência participe do aprendizado
que a maioria tem, tendo que se comportar
em um ambiente em que não está adequada. Enquanto na integração escolar já propõe
que crianças com deficiência em decorrência
de sua necessidade especial obtenham algumas adaptações pessoais para que tenham
o suporte necessário no ambiente escolar.
Inclusão é possibilitar que pessoas que
não tem acessos a seus direitos possam ser
inseridas em serviços e benefícios de forma
que possibilite que tanto a família quanto a
pessoa com deficiência tenham acesso, garantindo melhorias no seu desenvolvimento. No contexto escolar, inclusão significa
possibilitar que crianças com necessidades
educacionais tenham direito a educação no
ambiente de escola regular. As escolas ainda
acabam sendo a porta de entrada para que
tais inclusões mesmo que distorcidas sobre
620

sua definição conceitual permita que este
aluno possa buscar neste ambiente toda
adaptação necessária para seu desenvolvimento pessoal para que este ocorra conforme a necessidade especial de cada aluno.
Nessa linha de pensamento, penso que
devemos discordar da definição de inclusão
que provoca a desconsideração das diferenças entre as crianças, obrigando-as, por meio
de um currículo inflexível ou hegemônico,
a comportarem-se e a aprenderem conforme a maioria o faz. (BEYER, 2006, p. 278)
Mas, continuar buscando propostas de acessibilidade e garantia de direitos para que todas
as crianças possam ter como porta de entrada uma escola que as aceite independente da
sua deficiência e que procurem ajudar, mesmo não sabendo tudo sobre o aluno, mas que
consiga dentro deste processo de inclusão
escolar desconstruir a definição de inclusão
e que assim possa ressignificar as metodologias de ensino que integrem os alunos que
precisam se desenvolver para estarem aptos
a conseguirem ser independentes socialmente seja em qualquer momento de sua vida.
O atendimento educacional especializado é um serviço da educação especial destinado aos alunos com deficiências física, sensorial e mental, tendo em vista criar
condições favoráveis de acesso aos conteúdos escolares e ao conhecimento em geral.
No Brasil a Declaração de Salamanca tornou- se referência para o desenvolvimento
de uma nova proposta de modelo de sistema educacional especializado. Inicialmente
este trabalho foi desenvolvido por instituições filantrópicas que criaram salas especiais
e posteriormente foi adaptado para algumas
escolas da rede pública. Mesmo assim, com
todo processo de inclusão ainda aconteciam
atendimentos separados dos demais alunos.
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Em 2003 que a política educacional brasileira investiu na garantia dos direitos e educação de qualidade para todos. Conforme
Dutra e Santos (2015 p.4), neste período o
Brasil amplia sua discussão baseando- se
na convenção sobre os direitos da Pessoa
com deficiência – CDPD/ONU 2006. Homologou essa convenção e com base nos
seus fundamentos começou a investir em
oferta de atendimento educacional especializado nas escolas regulares, cursos de formação para docentes da área, organização
dos serviços e recursos.Com o objetivo de
transformar os sistemas de ensino em sistemas educacionais inclusivos, que fortalecem
os espaços de discussão e de formação dos
profissionais da educação, tendo como foco
os referenciais legais, políticos e pedagógicos que fundamentam a educação inclusiva.
Atualmente as Diretrizes Nacionais para a
Educação Especial na Educação básica proporcionou que a resolução CNE/CEB 2/2001
viesse para ajustar a educação inclusiva com
um novo olhar para o sistema de ensino para
que se possa atender a todos os alunos nas
suas diversidades não como um problema,
mas como um aluno de possa contribuir junto
com os demais através da maneira integrada
entre pais, professores e alunos. Já nas leis
anteriores nos faz perceber que a inclusão já
ocorria, mas não totalmente inclusiva, pois:
O Decreto nº3. 298 de 20 de dezembro
de 1999 Artigo 24 ° 1- Entende-se um processo educacional definido de uma proposta pedagógica, assegurando um conjunto de
recursos e serviços educacionais comuns, de
modo a garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades
dos educandos que apresentam necessidades
educacionais especiais. (MAZZOTA, 1998
APUD DIRETRIZES NACIONAIS, 2001).

Para Mantoan o processo inclusivo é visto
da seguinte forma:
O sentido dúbio da educação especializada,
acentuado pela impressão dos textos legais,
que fundamentam nossos planos e propostas
educacionais, tem acrescentado a essa situação outros sérios problemas de exclusão sustentados por um entendimento equivocado
dessa modalidade de ensino. De fato, ainda
é difícil distinguir a Educação Especial tradicionalmente conhecida e praticada, da sua
nova concepção: o atendimento educacional especializado (MANTOAN, 2006, P.25).
E o atendimento educacional especializado
tem por escopo garantir aos alunos com deficiências especiais a possibilidade de aprenderem
o que é diferente do ensino comum e desenvolver aquelas habilidades que eles necessitam
para poderem ultrapassar as barreiras impostas
pela deficiência. A matrícula do aluno com deficiência na escola comum requer os serviços da
educação especial, não para substituir o ensino
formal, tampouco confundir-se com práticas clínicas, terapêuticas ou de reforço escolar. Além
disso, o AEE não deve ser confundido com aulas de reforço pedagógico para o ensino de conteúdo escolar. A forma pela qual cada aluno terá
acesso, ao currículo distingue-se pela singularidade. O cego, por exemplo, por meio do sistema Braille; o surdo, por meio da língua de sinais
e da língua portuguesa; o paralisado cerebral,
por meio da informática, entre outras técnicas.
Além disso, Bock e Rios identificam como
fundamental no desenvolvimento do aluno
que se tenha uma equipe multiprofissional em
que, “Ele poderá ter, entre seus integrantes,
profissionais da área clínica como fonoaudiólogo, neurologista, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, ortopedista; e da
área da educação os professores do ensino
comum e do AEE, ainda contamos com a participação imprescindível da pessoa com deficiência e sua família” (2010 p.30). E ainda:
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O AEE deve ser oferecido dentro da escola
comum, nas salas de recursos multifuncionais,
para que o aluno com deficiência seja acompanhado e instrumentalizado na sua caminhada
escolar, proporcionando a ele acesso ao saber,
em igualdade de condições dos colegas sem deficiência e que sejam partícipes da construção
de seus saberes (BOCK E RIOS, 2010, p.28).
O professor de AEE é um profissional que
atua sobre as peculiaridades de certos alunos, provendo recursos, meios, equipamentos, linguagens e conhecimentos que os
apoiam no acesso e participação no ensino
comum. “Identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade, que
eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos considerando suas necessidades específicas. “ (SEESP/ MEC 2008 APUD
MANTOAN, 2010). Quando o aluno chega ao
AEE uma das primeiras ações dos profissionais é estabelecer vínculo, tanto com o aluno, quanto com a família dele, a qual é imprescindível para a consolidação do trabalho.
Aprendizagem é o processo pelo qual uma
atividade tem origem ou modificada pela reação a uma situação encontrada, desde que as
características da mudança de atividades não
possam ser explicadas por tendência inatas
de respostas, maturação ou estados temporários do organismo. Dentro do processo de
inclusão, a aprendizagem é muito mais do que
aguardar respostas para alguma atividade, é
possibilitar que o aluno que possui deficiência
consiga ser incluso ao um ambiente escolar
regular para conseguir aprender a se desenvolver em sua vida pessoal, social e escolar.
Para Amaral e Barros (2007, p.1) possibilitar
o desenvolvimento de um aluno proporciona:
Pensar a quantidade de formas de aprendizagem atuais, nos exige atender as diversidades e as individualidades pessoais no
contexto da sociedade. Essas são compos622

tas por referenciais sobre competências e
habilidades, formas de construção do conhecimento, uso de tecnologias, multiculturalidade e demais teorias e referenciais
que privilegiam ou tenham como enfoque
o indivíduo e seu desenvolvimento integral.
A escola constitui um contexto diversificado de desenvolvimento e aprendizagem,
isto é, um local que reúne diversidade de
conhecimentos, atividades, regras e valores e que é permeado por conflitos, problemas e diferenças. Na instituição escolar são
produzidos diferentes tipos de aprendizagem escolar. No entanto é frequente encontrar a expressão aprendizagem escolar
sendo utilizada para caracterizar, de forma
global, a aprendizagem que se dá na escola, como se fosse tipo único ou homogêneo.
Os fatores aqui destacados são base para a
aprendizagem e além deles é necessário também considerar os componentes da ideia de
aprendizagem: o que o aluno necessita conhecer e ser capaz de o estilo de aprender,
as preferências e as tendências individualizadas, as atividades organizadas para aumentar a competência das pessoas em aprender.
Podemos reconhecer que na escola também se dão aprendizagens de fatos e condutas sociais, aprendizagem verbal e conceitual
e aprendizagem de procedimentos, ou seja,
muitas e diversas formas de aprendizagem. A
consideração da aprendizagem escolar como
uma função do sujeito psicológico, exercida a
partir das suas configurações subjetivas que
estruturam relações sociais no decorrer da
vida e das características da situação social em
que está inserido, apresenta mais uma vez formas de compreender a aprendizagem escolar
que denotam sua complexidade e diversidade.
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“É nesse espaço físico, psicológico, social e cultural que os indivíduos processam
o seu desenvolvimento global, mediante as atividades programadas e realizadas
em sala de aula e fora dela”. (REGO, 2003
apud DESSEN; POLONIA, 2007 p.25).

Para Poker (2007), a neutralidade das estratégias da escola possibilita compreender que:
A escola, como não se sente responsável pelo
problema, não revê seus princípios, e nem suas
práticas. Consequentemente, não realiza avaliação diferenciada e, consequentemente, não
planeja estratégias pedagógicas que viabilizem
Para Dessen e Polonia (2007 p.36) “A fa- e respeitem o estilo e as condições de aprenmília e a escola emergem como duas insti- dizagem do educando (POKER, 2007, P. 178).
tuições fundamentais para desencadear os
processos evolutivos das pessoas, atuando
Já o aluno, por sua vez, vem cheio de cocomo propulsoras ou inibidoras do seu cres- nhecimentos do seu ambiente social, que
cimento físico, intelectual, emocional e so- nem sempre é igual ao que ele vivencia dencial”. Nos elementos da tecnologia e no que tro da instituição. Em alguns casos, o aluno
mudou para os estilos de aprendizagem para não compreende não se sentindo estimulado
tanto destacamos os fatores que compõem e pelo seu professor. Os métodos de ensino são
que influenciam a aprendizagem humana, o tradicionais e engessados não possibilitando
físico, o cognitivo, o afetivo, o ambiente so- outras experiências para os alunos e isso se
ciocultural. Atualmente, quando se trata da torna cansativo e desgastante para a compreperspectiva inclusiva na área educacional, ensão. Outro aspecto a ser ressaltado é que, a
geralmente, se mostra restrita à inserção de partir do paradigma da educação inclusiva, a
alunos com necessidades educacionais es- educação especial assume também o alunado
peciais (NEE) em turmas regulares de ensino. que apresenta Dificuldades de Aprendizagem,
além de atuar com os alunos com deficiência.
Quando o processo de construção de conhecimento de um professor não é eficaz, o
Para Ross (2006) é importante destacar no
aluno também acaba não produzindo o que desenvolvimento do aluno que:
não foi apresentado nas atividades ao seu
A aprendizagem, como construção do coalcance para ser estimulado. Para que este nhecimento, pressupõe entendê-la tanto
professor se desenvolva, ele necessita de como produto, quanto como processo. Assim,
subsídios que o torne capaz de acreditar em não importa apenas a quantidade de conteseu potencial, que muitas vezes pode ser re- údo, mas a capacidade de pensar, interagir,
alizado em uma prática diferenciada a fim de, aquilo que é capaz de fazer, para interpretar,
melhorar o desempenho de seus alunos, ou compreender. A qualidade do conhecimento
através de alguma intervenção no Projeto liga-se à possibilidade de continuar aprenPolítico Pedagógico e nos compartilhamen- dendo. Assim, quando o aluno aprende, não
tos de suas experiências nas reuniões peda- se pode levar em conta apenas o conteúdo do
gógicas. Este professor deve buscar novas conhecimento, mas também como se organialternativas, socializar o aluno com o mundo za e atua para aprender (ROSS, 2016, p.280).
em que vive, trazer novas propostas que despertem interesse em outros professores, ser
criativo, interagir com os alunos, pais, sociedade, organização escolar para que as atividades se desenvolvam de forma integrada.
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Neste contexto, podemos avaliar os aspectos cotidianos entre a inclusão e a aprendizagem no âmbito escolar sempre tendo como
auxílio de entrada para a inclusão os pais e
professores. Sabe-se que o desenvolvimento de um aluno engloba as relações com os
professores, os pais e funcionários e que se
não estiverem buscando alternativas em
prol do aprendizado, o aluno não irá se desenvolver. O ensinar e o aprender tornam-se
aquele conjunto que alavanca o processo de
compreensão e apropriação, de descoberta e de contextualização. Ao fazer-se corno
ponte, corno mediação, o ensino desconstitui-se corno transmissão externa do professor aos alunos. Assim, podemos trabalhar
de forma linear para uma inclusão sucessiva dentro das escolas regulares pautada no
conhecimento da metodologia adequada e
das leis e diretrizes que garantam a presença da pessoa com deficiência nas escolas.

BREVE HISTÓRICO CARACTERIZAÇÃO E DEFINIÇÃO
Na história das psicopatologias, o Transtorno do Espectro Autista (TEA) teve sua
descoberta recente, há pouco mais de 70
anos. Segundo Moreira (2005), o autismo é de origem neurológica, de ordem
multifatorial e com etiologias variadas.
É importante ressaltar que algumas terminologias utilizadas no presente trabalho são
oriundas do século XX, eventualmente, poderemos fazer uso de termos numa reconstituição histórica que, atualmente não são
mais utilizados, bem como o TGD (Transtorno
Global de Desenvolvimento), entre outros.
Segundo Klin (2006), mesmo com as habilidades intelectuais preservadas, as crianças
possuíam um déficit na comunicação não
verbal, poucos gestos, pouca afetividade na
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voz, empatia, fala prolixa, muitas vezes usando monólogos incoerentes e a fala mais formal. E a maior incidência de crianças com
autismo estava ligada aos meninos, cerca de
3,5 a 4,0 meninos para cada menina (KLIN,
2006, p.55). Diferente das crianças estudadas por Kanner, as de Hans não possuíam comportamentos tão retraídos, desenvolvendo em alguns casos uma linguagem
correta, dificultando o diagnóstico de qualquer problema nos primeiros anos de vida.
Asperger atribuía a causa do autismo a uma
vertente biológica, ligada à genética, segundo
Brasil (2013, p. 25). As pesquisas dele apontavam para uma natureza familiar da condição,
em que os traços de personalidade fossem
preponderantes no sexo masculino. Os seus
artigos não eram muito conhecidos, mas, a
partir de 1981, seu trabalho passa a ser amplamente divulgado, principalmente porque
Lorna Wing, uma psiquiatra inglesa, traduziu
do alemão para o inglês seus trabalhos e propôs, a partir deste, a noção do espectro do
autismo, afirmando que o autismo faz parte
de algo contínuo, em que os sintomas surgem
de maneiras diferenciadas, variando em tipo
e gravidade. Wing inclusive possuía uma filha
com autismo e passou a publicar diversos casos com sintomas parecidos com os de Asperger, porém incluindo meninas e crianças com
retardo mental leve em suas pesquisas. Ela fez
uma comparação dos dados de Kanner e Asperger com os que estavam sendo estudados
nos EUA e Inglaterra e, com estes, notou pontos em comum com seu trabalho, principalmente no que se dizia a respeito aos sintomas.
Seu estudo ficou conhecido como a Tríade de
Wing que definiu os déficits específicos da
pessoa com autismo, bem como imaginação,
socialização e comunicação (DAVID, 2012).
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DIFICULDADES ENCONTRADAS
EM TRABALHAR COM CRIANÇAS
AUTISTAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Facion (2012, p. 24) cita, em seus estudos, que Lorna Wing fez diversas pesquisas
importantes no que se refere ao autismo,
pois “o autismo deixa de ser visto como um
quadro específico e único e passa ser considerado uma síndrome que comporta sub-tipos variados. “ Em seus artigos, descreve
o conceito do espectro autista que foi utilizado como referência sobre os sintomas
do transtorno e seus estudos contribuíram
para a incorporação da antiga Síndrome de
Asperger ao antigo Transtorno Global de
desenvolvimento (TGD), agora TEA (Transtorno do Espectro Autista), termo este que
será explorado mais adiante no trabalho.

A inclusão de crianças na educação é algo
previsto por lei e que diante do cenário brasileiro, muitos educadores não possuem
uma formação adequada para trabalhar com
crianças autistas e por estes motivos se
deparam com inúmeras dificuldades e falta de recursos das instituições escolares.
O educador deve propiciar a inclusão da
criança autista para que esta tenha possibilidades do pleno desenvolvimento e ser
inserida na sociedade, Mantoan afirma:

No autismo, a imposição pode tornar a
criança mais desorganizada, pela exacerbação de comportamentos desafiantes. Quando se negocia, se antecipa à criança pistas
sobre o comportamento esperado naquele momento, possibilitando sua compreensão. Os resultados demonstraram a importância dos processos mediacionais para a
aprendizagem, permitindo ao aluno ser capaz de resolver os problemas propostos.
Foi evidenciada, também, a função organizadora da linguagem para o pensamento.

A escola para se tornar inclusiva, deve
acolher todos os seus alunos, independente de suas condições sociais, emocionais,
físicas, intelectuais, linguísticas, entre outras. Ela deve ter como princípio básico desenvolver uma pedagogia capaz de educar
e incluir todos aqueles com necessidades
educacionais especiais e também os que
apresentam dificuldades temporárias ou permanentes, pois a inclusão não se aplica apenas aos alunos que apresentam algum tipo
de deficiência (MANTOAN, 2008, p.143)

Para Vygotsky (1933/1994) as dificuldades reais das crianças com necessidades
especiais decorrem das interpretações sociais feitas. Deve-se considerar as oportunidades reduzidas de contato com objetos
da sua cultura e com parceiros sociais como
fatores que podem dificultar o desenvolvimento desses indivíduos. O favorecimento
da interação entre parceiros pode contribuir
para os processos de construção e transformação de significados no desenvolvimento destas crianças (Souza & Batista, 2008)

Neste trecho é possível perceber que não somente as crianças que possuem alguma deficiência devem ser atendidas, mas todos que necessitem de alguma necessidade educacional
especial, ou seja, todos têm direito a inclusão.
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Contudo, o que muitas vezes ocorre que
devido a não inclusão desses educandos e
falta de preparo para os educadores, acabam
gerando o fracasso escolar. Nesse contexto,
procuramos estudar a questão do fracasso
tendo como base as pesquisas realizadas pelas autoras Patto (1990) e Collares & Moysés (1996), entre outros, pois se apresentam
como duas grandes referências acerca desta
problemática nas escolas públicas brasileiras
com vistas a desnaturalização do fracasso escolar e da culpabilização do estudante, inclusive do indivíduo que não possui deficiência.
As pesquisas de Patto (1990) apontam que
os estudos realizados no Brasil sobre o tema
fracasso/sucesso, na maioria das vezes, se
relacionam com as crianças das classes menos favorecidas. Este fato comprova uma
carga histórica de preconceitos, rótulos e
descrença nessas crianças e são justamente
essas concepções de sucesso e fracasso que
se encontram nas ações escolares e na cultura escolar como um todo. Esta forma de
pensamento, segundo a autora, nasce de um
modo “dominante” de pensar, ou seja, vivemos o triunfo de uma classe “dominante “e
vemos a sua visão de mundo determinado às
práticas pedagógicas nas salas de aula tanto para o sucesso quanto para o fracasso”.

Contribuir para uma educação de qualidade em que todos os envolvidos na educação
possam superar o fracasso escolar e contribuir
para a real aprendizagem e sucesso escolar dos
estudantes com deficiência é papel da instituição e do compromisso de seus educadores.
Quando falamos sobre a trajetória profissional, da importância da qualificação docente, estamos, de alguma maneira, relembrando
os caminhos percorridos pelo professor para
tornar-se importante e de certa forma respeitado por pais, alunos, enfim, por toda comunidade onde a escola se encontra inserida.
A formação continuada dos professores em
que são realizadas capacitações, demandam
do sentimento muitas vezes de incapacidade
dos professores, que não se sentem capazes de
atender a uma situação de aprendizagem específica de um estudante e realizar uma prática pedagógica que atenda a essa necessidade.

Sempre houve, no entanto, sérias dificuldades impostas aos docentes. De um lado, a dificuldade de formatação acadêmica e as poucas
chances que o profissional da educação encontra em sua real necessidade de se atualizar.
Do outro lado, a incompetência dos poderes
públicos aliada à grande extensão territorial,
com uma diversidade muito grande de cultuO sucesso e o fracasso escolar dos estu- ras e condições socioeconômicas, o descaso e
dantes com deficiência um dos problemas a pouca valorização do trabalho do professor
que mais estão sendo estudados e discuti- e de toda a educação (FELTRIN, 2007, P.23).
dos no sistema educacional, e muitas vezes
estão procurar pelo culpado de tal sucesso/
O que escola e a comunidade podem confracasso escolar, percebe-se que muitas ve- tribuir para que aconteçam efetivas muzes a culpa é do aluno, da família, da classe danças na aprendizagem dos estudantes
social, da educação. Será que existe mes- com deficiência? Quais as causas do framo um culpado pela não-aprendizagem? casso/sucesso escolar desses estudantes?
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Nos dias atuais ainda se observa que alguns educadores não estão satisfeitos com
sua profissão, não aceitam mudanças, não
trocam experiências entre si, pois alguns
trabalham com as portas fechadas para que
outros educadores não tenham a visão do
que acontece dentro da sua sala de aula.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho abordou sobre a questão
da educação inclusiva que significa possibilitar
que crianças com necessidades educacionais
tenham direito a educação no ambiente de escola regular, pois as escolas ainda acabam sendo
a porta de entrada para que tais inclusões mesmo que distorcidas sobre sua definição conceitual permita que este aluno possa buscar neste
ambiente toda adaptação necessária para seu
desenvolvimento pessoal para que este ocorra
conforme a necessidade especial de cada aluno.

Analisando a relação entre professor e
os estudantes, percebe-se que alguns professores não têm entusiasmo no seu trabalho e, por outro lado, os estudantes
se sentem desmotivados com a escola e,
consequentemente, não aprendem.
Por
essa razão o estudo sobre o fracasso escoAlém disso, houve a discussão sobre a imporlar se faz tão importante nos dias atuais. tância de um atendimento educacional especializado para as crianças com autismo com o apoio
[...] exige uma postura que leve em conta os da família que gera um apoio e conhecimento
confrontos entre objetividade/subjetividade, mais significativo ao aluno. A pesquisa também
racionalidade/irracionalidade, todo/partes, evidenciou dados sobre a incidência cada vez
imaginação/verificação, empirismo/raciona- maior de crianças com autismo, que a partir da
lismo, sempre numa perspectiva dialógica. É década de noventa, era estimado que, em cada
necessário o enfrentamento de um enredo dez mil indivíduos, dois entre cinco casos seriam
em que teias se entrelaçam e se confundem, crianças com autismo. Atualmente, estudos epiexigindo um esforço interpretativo para apre- demiológicos indicam a incidência de dez indivíensão do real. Ensina (MORIN, 2000, p.150). duos com o autismo típico a cada dez mil nascimentos e cerca de quarenta indivíduos com o
Para falar da educação especial temos que TEA a cada dez mil nascimentos, sendo esta quareconhecer as preocupações dos profissio- tro vezes maior em homens do que em mulheres.
nais da área da educação. No nosso entender temos que enfrentar um grande desafio,
Por este motivo, deve-se haver uma preocumas temos que encarar com sensibilidade, pação cada vez maior com a educação inclusiva,
para redução dos descasos e ultrapassar as pois muitas vezes ocorre que devido a não incluvelhas concepções, que reproduzem a cul- são desses educandos e falta de preparo para
tura do fracasso desses alunos. Preconcei- os educadores, acarretar no fracasso escolar.
tos que na no cotidiano escolar, subsidiam
uma cultura da exclusão. A estrutura disciDeste modo, deve haver uma preocupação
plinar da escola e a metodologia de avalia- maior com a inclusão e formação dos educandos
ção terminam por negar o direito de nos- com autismo para gerar um aprendizado de quasas crianças e adolescentes a aprender, lidade em que todos os envolvidos na educação
definindo a priori quem deve ser reprovado. possam superar o fracasso escolar e contribuir
para a formação plena e o sucesso escolar dos estudantes com deficiência é papel da instituição e
do compromisso de seus educadores e da família que também foi evidenciada nesta pesquisa.
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AS NOVAS FORMAS DE EXPRESSÃO DO PRECONCEITO E DO RACISMO
RESUMO: Recentemente tem-se verificado uma condenação social aberta às formas

mais tradicionais e flagrantes de racismo. Em consequência, em várias partes do mundo,
alguns estudos utilizando metodologias tradicionais de coleta de dados têm demonstrado
que os estereótipos negativos associados aos negros têm diminuído. Todavia, novas e mais
sofisticadas formas de expressão do preconceito e do racismo têm surgido, corporificando
muitos comportamentos cotidianos de discriminação, quer ao nível institucional, quer ao
nível interpessoal. Estas novas formas de expressão do preconceito e do racismo produzem
na psicologia social várias teorizações. Temos as teorias do racismo moderno, do racismo
simbólico, do racismo aversivo, do racismo ambivalente, do preconceito sutil e do racismo
cordial, dentre outras. Neste trabalho procuramos analisar cada uma das novas teorias sobre
o preconceito e sobre o racismo, e discorremos sobre o suporte empírico que fundamenta
cada uma dessas teorias.

Palavras-chave: Racismo; Preconceito; Negros; Teorias.
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INTRODUÇÃO
Mas, a partir do momento em que um homem precisou do auxílio de outro, a partir do
momento em que se aperceberam ser útil a
um só possuir provisões para dois, a igualdade desapareceu, a propriedade introduziu-se,
o trabalho tornou-se necessário, e as vastas
florestas transformaram-se em campos vicejantes que foi preciso regar com o suor dos
homens, e nos quais logo se viu a escravidão e
a miséria germinarem e crescerem com as colheitas. ( ROUSSEAU, 1755/1989, pp. 92-93)
Poderíamos desenvolver esta linha de argumentação de Rousseau e acrescentar à
escravidão e à miséria o surgimento do preconceito e do racismo. Com efeito, o preconceito e o racismo parecem ser tão antigos quanto são as relações assimétricas de
poder entre os homens e a concomitante
necessidade de justificação dessas relações.
Snowden (1995), numa análise histórica do
preconceito, afirma que já existia preconceito na antiguidade greco-romana, embora este
não fosse um preconceito de base racial, uma
vez que não existiam divisões e hierarquias
raciais naquela época; mas sim um preconceito de base cultural: existia um preconceito contra os escravos, que na maior parte das
vezes eram brancos (Snowden, 1983, 1995).
Contudo, desde a antiguidade greco-romana até os dias atuais as sociedades avançaram muito em termos de direitos humanos e
de estratégias de resolução dos conflitos intergrupais. De modo que poderíamos pensar
que o preconceito está em vias de se resolver. A realidade dos fatos, infelizmente, nega
esta expectativa. Não obstante tenhamos
assistido, já no século XX, a um importante conjunto de mudanças sociais e políticas
ocorridas nas décadas de 40 e de 50, como
por exemplo, a crítica ao regime nazifascista,
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a declaração dos direitos humanos (1948), a
condenação da Unesco às classificações raciais (1950), as lutas pelos direitos civis nos
EUA e vários movimentos sociais importantes
na Europa. Apesar de todos estes importantes acontecimentos, o preconceito e o racismo permanecem um problema grave e atual.
No entanto, apesar da sua relevância enquanto problema social, o preconceito e o racismo
quase sempre foram percebidos como sendo
um problema do outro e, portanto, distante de
cada um de nós. Seja porque nós, enquanto
atores sociais e imbuídos dos valores do igualitarismo e da justiça que compõem a nossa formação democrática analisamos o racismo na
maior parte das vezes como um problema do
outro “xenófobo”. Seja ainda porque as vítimas
de preconceito são quase sempre outros que
não nós mesmos. Com efeito, segundo uma
pesquisa realizada junto a uma amostra representativa dos países da comunidade europeia
em 1997, apenas 22% dos europeus estão preocupados com o racismo nos seus países (Ben
Brika, Lemaine, & Jackson, 1997). No Brasil,
uma pesquisa realizada junto a uma amostra
representativa da população nacional indicou
que quase 90% dos entrevistados se considera não racista, ao mesmo tempo em que igual
percentagem de brasileiros acredita que existe racismo no Brasil (Turra & Venturi, 1995).
Schwarcz (1996) e Camino, Silva, Machado e
Pereira (2001) encontram resultados semelhantes em amostras de estudantes universitários.
Estas percepções sociais do preconceito e
do racismo parecem ser importantes em sociedades nas quais os partidos nacionalistas,
com flagrante discurso racista e xenófobo,
proliferam e se tornam progressivamente mais
poderosos como no caso de alguns países da
Europa (França, Áustria, Holanda e Itália), ou
ainda em países nos quais a população ne-
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gra discriminada é a maior do mundo vivendo fora da África, como é o caso do Brasil.
Este trabalho tem por objetivo analisar as
novas formas de expressão do preconceito e
do racismo, que se manifestam em sociedades
formalmente democráticas. Para tanto, primeiramente definimos e diferenciamos preconceito e racismo. Em seguida abordarmos as
chamadas “novas expressões” de preconceito
e de racismo. Especificamente analisamos o
racismo moderno e simbólico da Austrália
e dos EUA; os racismos aversivo e ambivalente dos EUA, o preconceito sutil da Europa e, finalmente, o racismo cordial do Brasil.

PRECONCEITO E RACISMO: BREVE
PANORAMA CONCEITUAL
Foi Allport (1954), num trabalho seminal
sobre o preconceito, quem traçou as linhas
fundamentais que definem as principais perspectivas de análise do preconceito na atualidade. Para Allport (1954), o preconceito pode
ser definido como uma atitude hostil contra
um indivíduo, simplesmente porque ele pertence a um grupo desvalorizado socialmente.
De acordo com esta definição, e pelo fato
de existirem vários grupos socialmente desvalorizados, temos tantos tipos de preconceito quantas pertenças a grupos minoritários na
estrutura de poder (e.g., preconceito contra as
mulheres ou sexismo, preconceito contra os
homossexuais ou homofobia, preconceito contra os velhos ou ageísmo, preconceito contra
pessoas gordas, preconceito contra pessoas
com deficiências físicas e/ou mentais, preconceito contra os nordestinos no brasil ou contra
os alentejanos em Portugal, etc.). Dentre as várias formas possíveis de preconceito existe uma
peculiar, que se dirige a grupos definidos em
função de características físicas ou fenotípicas
supostamente herdadas: trata-se do preconceito racial ou, para alguns autores, preconceito étnico (e.g., Allport, 1954; Stephan, 1985).

Allport (1954) define o preconceito étnico como uma antipatia baseada numa generalização falha e inflexível, que pode ser
sentida ou expressa e que pode ser dirigida a um grupo como um todo ou a um indivíduo porque ele faz parte daquele grupo.
O racismo, por sua vez, diferentemente do
preconceito, é muito mais do que uma atitude. O racismo constitui-se num processo de
hierarquização, exclusão e discriminação contra um indivíduo ou toda uma categoria social
que é definida como diferente com base em
alguma marca física externa (real ou imaginada), a qual é ressignificada em termos de uma
marca cultural interna que define padrões de
comportamento. Por exemplo, a cor da pele
sendo negra (marca física externa) pode implicar na percepção do sujeito (indivíduo ou grupo) como preguiçoso, agressivo e alegre (marca cultural interna). É neste sentido que, como
afirma Guimarães (1999), o racismo é uma
redução do cultural ao biológico, uma tentativa de fazer o primeiro depender do segundo.
Neste sentido, o racismo pode ser distinguido do preconceito por uma série de características. O racismo repousa sobre uma crença na
distinção natural entre os grupos, ou melhor,
envolve uma crença naturalizadora das diferenças entre os grupos, pois se liga à ideia de que
os grupos são diferentes porque possuem elementos essenciais que os fazem diferentes, ao
passo que o preconceito não implica na essencialização ou naturalização das diferenças. Outra diferença entre racismo e preconceito é de
que o racismo, diferentemente do preconceito,
não existe apenas a um nível individual, mas
também a nível institucional e cultural (Jones,
1972). Isto é uma consequência do fato de o racismo englobar os processos de discriminação e
de exclusão social, enquanto que o preconceito
permanece normalmente como uma atitude.
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Tendo definido e diferenciado o racisNos EUA os estereótipos atribuídos aos
mo do preconceito, podemos agora ana- negros pelos americanos brancos tornalisar as novas formas de expressão destes ram-se progressivamente menos negativos.
dois fenômenos das relações intergrupais. Nos anos 30 mais de 80% dos americanos
brancos consideravam os negros como suAS NOVAS FORMAS DE EXPRESSÃO persticiosos. Esta aceitação aberta do esteDO PRECONCEITO E DO RACISMO
reótipo negativo cai para 3% nos anos 90.
Seguindo a elucidativa contextualização
histórica do racismo proposta por Duckitt
(1992), podemos afirmar que as definições e
os níveis de análise do preconceito e do racismo refletem os ambientes sociais e históricos onde acontecem as relações racializadas de tal maneira que a natureza e as
formas de expressão do preconceito são influenciadas, e mesmo definidas, pelas normas sociais que estejam salientes no contexto
Allport, (1954), Correia, Brito, Vala, & Pérez,
(2001), Dovidio, (2001) Gaertner & Dovidio,
(1986), Lima & Vala, (2002), Pettigrew, (1958).
Nos séculos de exploração do trabalho escravo dos negros e de colonização dos índios o
racismo era expresso de maneira aberta, pois
refletia as normas sociais da época: as normas
da discriminação e da exploração. Depois da
2ª Guerra Mundial ocorreram mudanças históricas significativas, tais como: a emergência dos movimentos pelos direitos civis nos
EUA, os movimentos de libertação de antigas
colônias europeias, as consequências do nazismo e a declaração dos direitos humanos.
A partir deste momento as formas de expressão do racismo e do preconceito mudaram
tão significativamente que se poderia pensar
que estes fenômenos estavam em extinção.
Com efeito, uma série de pesquisas utilizando
metodologias tradicionais de coleta de dados
ou medidas diretas de atitudes raciais, feitas
em épocas diferentes, demonstraram que as
atitudes contra os negros, em vários lugares
do mundo, estavam mudando drasticamente.
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No Brasil, uma análise cuidadosa das características positivas atribuídas aos negros indica
uma nova e mais sofisticada forma de preconceito, uma vez que os estereótipos positivos
aplicados definem claramente papéis sociais
específicos para este grupo. Podemos pensar
que se eles são musicais, são também aptos
para o ritmo e para a dança, se são fortes, estão aptos para o trabalho braçal, e se são alegres, não devemos nos preocupar com a sua
situação social, pois nem eles têm consciência
dela (ver Allport, 1954; Amâncio, 1998; Jost
& Banaji, 1994; Tajfel, 1981, para uma revisão
sobre o papel justificador dos estereótipos).
Estas novas expressões do preconceito recebem diversos nomes e apresentam peculiaridades próprias aos seus contextos de imersão. E é neste sentido que outros autores vão
falar em retorno do racismo (Pereira, 1996).
É importante referir que essas novas expressões de racismo se colocam como um
contraponto em relação às expressões tradicionais ou clássicas de racismo; estas típicas dos séculos passados e mais abertas e
flagrantes. Embora menos frequentes, as expressões mais flagrantes de racismo ainda
existem e com consequências institucionais
nefastas para os grupos estigmatizados. Como
argumenta Essed (1991), as novas formas de
preconceito e racismo, por sua vez, situam-se, sobretudo, ao nível das relações interpessoais e referem-se a comportamentos discriminatórios da vida cotidiana das pessoas.
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Estas duas formas de racismo possuem
muitos elementos comuns e por isso costumam ser consideradas conjuntamente (Biernat, Vescio, Theno, & Crandall, 1996; Walker,
2001). A primeira conceituação de “novos
racismos” data dos anos 1970 e surge por
meio do conceito de racismo simbólico (Sears
& Kinder, 1971; Sears & McConahay, 1973).

A teoria do racismo moderno, por sua vez,
surge de uma necessidade empírica: medir
as atitudes raciais públicas dos indivíduos,
quando as normas sociais inibem as expressões abertas de racismo. Assim, esta teoria
foi desenvolvida em simultâneo com a Escala de Racismo Moderno (McConahay &
Hough, 1976). O conceito de racismo moderno, assim como o do racismo simbólico,
O racismo simbólico representa uma for- reflete a percepção de que os negros estão
ma de resistência a mudanças no status quo recebendo mais do que merecem e violandas relações racializadas nos EUA após De- do valores importantes para os brancos.
claração dos Direitos Civis. Esta forma de racismo se baseia em sentimentos e crenças
Os valores importantes em questão são
de que os negros violam os valores tradicio- a igualdade e a liberdade, valores típicos do
nais americanos do individualismo ou da éti- American Creed (ver Myrdal, 1944). Cabe reca protestante (obediência, ética do trabalho, ferir, ainda seguindo McConahay (1986), que a
disciplina e sucesso) (Kinder & Sears, 1981). percepção de que os negros violam o valor da
igualdade se refere a algo específico do credo
Nesta perspectiva as atitudes contra os ne- americano, “os americanos acreditam na igualgros decorrem menos da percepção por parte dade de oportunidades, mas não na igualdado grupo dominante de que os negros consti- de de benefícios” (McConahay, 1986, p. 99).
tuem uma ameaça econômica concreta, e mais
da percepção dos negros como uma ameaça
Assim, de uma maneira sintética, o rasimbólica, ameaça aos valores e à cultura do cismo moderno se baseia no seguingrupo dominante. Os negros são percebi- te conjunto de crenças e avaliações:
dos como violadores dos valores que mana) a discriminação é uma coisa do passatêm o status quo das relações inter-raciais. do porque os negros podem agora competir e adquirirem as coisas que eles almejam;
Kinder e Sears (1981) realizaram um esb) os negros estão subindo econotudo para confirmar estas asserções e verifi- micamente muito rápido e em setocam que o racismo simbólico está associado res nos quais não são bem-vindos;
à crença de que os negros estão indo muito
c) os meios e as demandas dos nelonge na luta por direitos iguais e com o de- gros são inadequados ou injustos e,
sejo de restrição das políticas de ação afirmad) os ganhos recentes dos negros não
tiva. Isto ocorreria tanto para os simpatizan- são merecidos e as instituições sociais
tes do partido conservador quanto para os lhes dão mais atenção do que eles desimpatizantes do partido liberal (Sears, 1998). veriam
receber
(McConahay,
1986).
O termo racismo simbólico foi escolhido porque, segundo os autores, alguns itens da escala
utilizada pressupunham abstração moral e enfatizavam sentimentos e crenças adquiridas ao
longo da socialização e não através da competição direta com os negros (Sears & Kinder, 1971).
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A teoria do racismo aversivo, assim como
as anteriores, parte da pressuposição encontrada no dilema americano de Myrdal (1944),
que afirma que a natureza fundamental das
atitudes dos americanos brancos para com os
negros não é nem uniformemente negativa
nem totalmente favorável, mas ambivalente,
pois reflete em simultâneo a crença de que a
sociedade norte-americana é democrática e
cristã, definida pelo autor como “credo americano”, e o fato de os negros serem violentamente discriminados e segregados nesta sociedade. Para Kovel (1970/2001), autor que,
numa análise psicanalítica do racismo nos
EUA, cria o conceito de racismo aversivo, o
grande problema da sociedade americana era
o de, depois da conquista dos direitos civis,
incluir os negros na equação da democracia.
Um problema já naquela época não resolvido.
O preconceito sutil é estudado na Europa
e tem como grupo alvo minorias culturais
advindas de antigas ex-colônias de países
europeus. Esta forma de preconceito ganha em dimensão na medida em que a globalização das economias intensifica os contatos Inter étnicos e os fluxos migratórios.
Pettigrew e Meertens (1995), segundo Allport (1954), distinguem entre preconceito
flagrante (blatant) e preconceito sutil (subtle). O preconceito flagrante é definido como
mais direto, aberto e “quente”, ao passo que o
preconceito sutil é “frio”, distante e indireto.
As teorias sobre as novas expressões de
racismo apresentadas até então resultam
de estudos realizados em sociedades definidas como “bi raciais”, nas quais a definição entre as diferenças se faz pela simples
percepção de grupos exógenos, como no
caso da Europa; ou por meio de uma explícita e institucionalmente definida “marca
interna” de diferenciação, com base na ascendência “racial”, como no caso dos EUA.
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Estes elementos, associados a outras questões históricas e culturais, dentre as quais se
destacam o mito da democracia racial e a ideologia do branqueamento (ver Guimarães, 1999;
Schwartz, 1993, 1996, para revisões teóricas),
fazem surgir no Brasil uma forma específica
de expressão do racismo, o racismo cordial.
Turra e Venturi (1995), estudando as relações inter-raciais, analisam um tipo de racismo tipicamente brasileiro de “racismo
cordial”. O racismo cordial é definido como
uma forma de discriminação contra os cidadãos não brancos (negros e mulatos), que se
caracteriza por uma polidez superficial que
reveste atitudes e comportamentos discriminatórios, que se expressam ao nível das relações interpessoais através de piadas, ditos
populares e brincadeiras de cunho “racial”. O
pressuposto empírico desta teoria resulta de
um estudo realizado junto a uma amostra representativa da população brasileira no qual
se verificou que, apesar de 89% da amostra
afirmar que existe racismo no Brasil, apenas 10% admitem ser racistas. Turra e Venturi (1995) utilizaram então uma escala menos direta com 12 itens (e.g., “Negro bom é
negro de alma branca”, “Negro, quando não
faz besteira na entrada, faz na saída”, etc.),
e verificaram que mais de 50% da amostra
pesquisada concorda com afirmativas deste
tipo. De uma maneira geral, 83% da população entrevistada concordam, em algum nível,
com os itens da escala de racismo cordial.
A teoria do racismo cordial ainda se encontra em fase de desenvolvimento, tendo
alguns pesquisadores começado a analisar,
no âmbito da psicologia social, os mecanismos históricos e psicossociais que subjazem a esta forma de racismo (e.g., Camino et al., 2001; França & Monteiro, 2002).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A crítica mais substancial às novas teorias sobre o racismo parte de Bobo (1983). Bobo sinaliza dois pontos críticos na teoria do racismo
simbólico. O primeiro, e menos importante, se
refere ao nome. Para Bobo o racismo nada tem
de simbólico, pois reflete conflitos reais de interesses entre brancos e negros e a discriminação concreta destes últimos. A segunda crítica
parte de uma re-análise dos dados utilizados
em dois estudos que compõem a teoria do racismo simbólico. Bobo (1983) verifica que a dimensão concreta ou real de conflito intergrupal
e de percepção dos negros como uma ameaça
econômica, por parte dos brancos, colocada em
segundo plano pela teoria do racismo simbólico, é um bom preditor do racismo nos EUA.
Bobo (1983) conclui afirmando que a teoria do
racismo simbólico se equivoca quando considera que as reações subjetivas dos atores a eventos políticos e sociais está colocada estanque a
uma dimensão de conflito real. Para Bobo, pelo
contrário, os brancos necessitam manter suas
crenças, estereótipos e atitudes hostis contra
Comum a todas estas atuais e mais veladas os negros porque precisam justificar para eles
formas de expressão do racismo é também a sua próprios e para os outros a sua resistência às decapacidade de mutação ou transformação em mandas de mudança social por parte dos negros.
expressões violentas. É como se o preconceito
Outra crítica que pode ser levantada se refosse um vírus latente ou adormecido, que corrói
os tecidos sociais com violência discreta quan- fere à “novidade” dessas “novas formas” de rado a norma da igualdade está saliente, mas que, cismo. Os trabalhos de Allport, na década de
quando encontra uma norma social qualquer 50 (Allport, 1954), e Kovel, no início dos anos
que justifique a sua expressão mais virulenta, 70 (Kovel, 1970/2001), demonstram que o
explode em fanatismo nacionalista e xenófobo. preconceito e o racismo já naquela época haParadigmáticos desta situação são os aconteci- viam mudado sua forma de expressão, assumentos contra os marroquinos em El Ejido no mindo um caráter mais disfarçado e hipócrita.
sul da Eha em fevereiro de 2000, contra os mu- Neste sentido, talvez seja mais apropriado façulmanos e árabes, em todo o mundo, depois lar em novas teorias sobre o racismo do que
dos atentados do dia 11 de setembro nos EUA, propriamente em “novas formas” de racismo.
e também, ainda que em menor intensidade,
Existem ainda críticas mais específicas, a decontra os negros no Brasil depois que algumas
universidades públicas implantaram um sistema terminadas teorias sobre o racismo. Biernat et
de cotas para estudantes “negros” e “pardos”. al. (1996), analisando a teoria do racismo aversivo, teoria que considera que o racismo surge de

Não obstante as diferenças que existam entre as novas teorias sobre o racismo, comum a
todas elas é a afirmação de que as novas expressões do racismo são disfarçadas e indiretas, e caracterizam-se pela intenção de não ferir a norma da igualdade e de não ameaçar o
autoconceito de pessoa igualitária dos atores
sociais. Não se quer significar com isto que as
formas mais tradicionais e abertas de racismo,
típicas das relações racializadas dos séculos
XVIII, XIX e início do XX, deixaram de existir ou
perderam em importância. Tencionamos apenas referir uma nova forma de expressão do
racismo que procura conviver harmonicamente com a norma anti racista, que, como uma
erva daninha, nasce nas suas brechas. Também
se deve referir que estas novas expressões
de racismo, mais veladas e hipócritas, são tão
ou mais danosas e nefastas do que as expressões mais abertas e flagrantes, uma vez que,
por serem mais difíceis de ser identificadas,
são também mais difíceis de ser combatidas.
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um conflito entre a necessidade de salvaguardar autoimagem de pessoa igualitária e sentimentos negativos face aos negros, afirmam que
esta teoria não apresenta nenhuma evidência
empírica de que é a ameaça à autoimagem de
igualitário do participante que define o seu padrão ambivalente de atitudes. Além disso, tanto
a teoria do racismo aversivo quanto a teoria do
racismo ambivalente localizam como intrapsíquico o conflito que os indivíduos vivenciam entre valores igualitários e valores individualistas.
Parece mais lógico supor que a vivência interna
ou psicológica deste conflito reflete o próprio
caráter conflitivo das democracias modernas,
que simultaneamente salientam o valor da
igualdade e o valor da competição (Billig, 1984).
A teoria do preconceito sutil de Pettigrew e
Meertens (1995) (e aqui devemos referir que
se trata de preconceito e não de racismo, diferentemente das outras teorias, porque o objeto de análise são crenças, avaliações e atitudes
negativas relativamente a grupos minoritários, sem incluir diretamente os elementos de
discriminação, de cerceamento de direitos ou
de naturalização das diferenças que caracterizam o racismo) se baseia nos pressupostos de
Rokeach (1960), sobre o papel da percepção
de diferenças culturais como deflagrador da
discriminação. Num certo sentido, esta teoria
pode fazer supor que se os grupos minoritários se deixassem assimilar culturalmente ou
se tornassem semelhantes aos grupos majoritários a discriminação contra eles acabava. No
entanto, o papel da diferença no racismo nem
sempre é linear ou direto, e parece decorrer
muito mais da construção social da diferença
do que da simples percepção (Amâncio, 1998),
e também do tipo de diferença em causa e do
tipo de grupo envolvido na comparação social.

638

Vala e colaboradores (Lima & Vala, 2002;
Vala, Brito, & Lopes, 1999; Vala, Lopes, & Brito,
1999; Vala, Lopes, Lima & Brito, 2002) desenvolvem este argumento num conjunto de estudos e conseguem demonstrar primeiro que,
como prediz o preconceito sutil, nas avaliações
sobre os negros a percepção e o exagero das
diferenças culturais desencadeia preconceito (Vala, Brito, & Lopes, 1999). Todavia, noutro estudo, os autores verificam que quando
estão em causa diferenças fundamentais na
manutenção do estatuto dos grupos, são os
negros percebidos como semelhantes os mais
negativamente avaliados (Lima & Vala, 2002).
No nosso entender, o cenário de teorias e
pesquisas apresentados apontam para a necessidade de uma maior ênfase investigativa das
novas expressões de preconceito e de racismo
no âmbito da psicologia social brasileira, inclusive utilizando algo do arcabouço teórico e metodológico que estas novas teorias fornecem, a
fim de encontrar elementos comuns e elementos particulares que assemelham e diferenciam
o racismo e o preconceito no Brasil do racismo e
do preconceito europeu e do norte-americano.
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O FAZ DE CONTA NA EDUCAÇÃO INFANTIL – UMA BASE NORTEADORA
RESUMO: O brincar é uma ação constante na infância. Jogos e brincadeiras são utilizados

pelos professores como ferramenta pedagógica na educação. Além das brincadeiras
direcionadas e mediadas pelo educador, existem momentos nos quais as crianças criam
suas próprias brincadeiras estabelecendo por si mesmas regras e protagonizando situações
representadas durante o brincar. Este estudo discorre sobre a importância do brincar para o
pleno desenvolvimento cognitivo, afetivo, social, motor e emocional da criança, tendo como
referências estruturais as teorias de Vygotsky e Piaget, centralizando-se na brincadeira do faz
de conta (ou jogo simbólico), destacando o papel do professor nesta modalidade do brincar.
A metodologia de pesquisa utilizada foi a revisão bibliográfica de artigos acadêmicos e livros
de renomados autores que tratam sobre o tema abordado neste estudo. O objetivo desta
pesquisa é compreender o papel do professor diante das brincadeiras de faz de conta seu
posicionamento referente à ludicidade na aprendizagem.

Palavras-chave: Educação Infantil; Faz de conta; Jogo Simbólico; Professor.
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INTRODUÇÃO
Dificilmente se ouvirá um adulto afirmar que a criança não precisa brincar. Porém, ainda
existem adultos que não compreendem a real necessidade do brincar na infância. Por diversas
vezes não nos atentamos ao quão importante é a brincadeira para o desenvolvimento físico,
mental e emocional da criança, além do estímulo á obtenção de conhecimento e interação.
Posternak (2002, p.2) afirma que: “quando reduzimos o brincar á um simples divertimento, bagunça ou passatempo, estamos desqualificando, ao mesmo tempo, a criança, a pedagogia... a vida”.
Este estudo centraliza-se na compreensão da ação do professor diante da imaginação da criança,
explicando detalhadamente sobre a imaginação humana, com foco no imaginário infantil; visando
conceituar a aprendizagem lúdica e suas contribuições na educação infantil; discorrendo sobre a
importância das brincadeiras de “faz de conta” na primeira infância; investigando o papel do professor no desenvolvimento do imaginário infantil, especificamente nas brincadeiras de “faz de conta”.
A brincadeira tem sido utilizada em sala de aula não apenas como um passatempo,
mas como uma estratégia de ensino. O ato de brincar não é limitado, mas estimulado.
Para compreender o brincar, diversos autores tentam explicar o motivo pelo qual a necessidade desta ação lúdica é tão acentuada na infância e qual a relação do ato de brincar com o
desenvolvimento global da criança. Uma afirmação há em comum entre eles – que a brincadeira é fundamental para o desenvolvimento infantil, e quando uma criança se recusa a brincar, merece uma atenção especial, pois a brincadeira é algo que fundamenta seu cotidiano.
Desta forma, compreendemos que a brincadeira é de extrema importância para o desenvolvimento da criança e deve se fazer presente na educação infantil. As brincadeiras acontecem pelo
impulso lúdico presente na criança, sua imaginação fértil e disposição para representação do real.
Partindo da compreensão de que a criança é um ser dotado de capacidade, habilidades e competências e que produz conhecimento por meio das relações interpessoais que constrói, faz-se necessária a ampliação do olhar para a infância, destacando as manifestações infantis por meio das ações culturais presentes nas vivências, nas...
Experiências, descobertas, exploração dos sentidos, dos significados, das cores, da água, do
ar, da terra, do fogo; dos desejos de tocar, mexer desmanchar o que já estava feito; de fazer
e refazer muitas e muitas vezes uma mesma coisa, de significar e ressignificar o mundo à sua
moda; de correr, pular, contar e recontar o mesmo conto; de ler, de escrever, cantar, dançar,
e pintar ao mesmo tempo; de chorar e rir num curto espaço de tempo; de viver diferentes
papéis: de mãe, pai, filho, avô, avó, médico; de criar e recriar um mundo de fantasias e imaginação; de pintar a realidade, desenhar o mundo, desejar, brincar de faz de conta, transformar
uma caixa de papelão num tesouro, uma árvore numa floresta, um pneu num carro, um cabo
de vassoura num cavalo, uma mesa numa casinha; de conversar sozinhas sem se importar
com o mundo à volta delas, de viver no faz de conta a vida dos adultos (BATISTA, 1998, p.32).
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O IMAGINÁRIO INFANTIL E O JOGO
SIMBÓLICO
É importante compreender basicamente a
imaginação, pois o brincar de faz de conta é estruturado por ela e seu desenvolvimento. Na
infância a criatividade e a imaginação são potências que quando exteriorizadas resultam na
representação do real por meio da brincadeira.

Para Sans (2001, p. 24) “a criatividade é considerada como parte essencial do homem, a
qual dá equilíbrio à vida, auxiliando em seu
cotidiano, nas resoluções de problemas e
tornando o homem um ser mais criativo”. A
criatividade é o que exterioriza aquilo que ao
se transformar em matéria, constitui-se arte.

A palavra “imaginário” no latim é escrita imaginariu e significa: Imaginação que se
constitui por imagens mentais daquilo que a
consciência compreende e representa sobre
objetos ausentes, ou seja, a capacidade que
todo ser humano possui de inventar e criar.

O jogo simbólico consiste na representação corporal do imaginário, no qual a fantasia é predominante e a atividade motora
também exercida durante sua ação, prende
a criança à realidade. Usando o faz de conta a criança expressa por meio de movimenA fantasia tem seu lugar na infância, fa- tos corporais aquilo que a imaginação criou.
zendo parte do universo do imaginário. Cor- Algumas características definem o jogo
so (2006, pb. 17), em relação à fantasia faz simbólico segundo Piaget (1990), são elas:
a seguinte afirmação: “A paixão pela fanta- Liberdade de regras – As únicas regras
sia começa muito cedo, não existe infância
sem ela, e a fantasia se alimenta da ficção, existentes no jogo simbólico são aquelas
portanto não existe infância sem ficção”. que foram criadas pelas próprias crianças
e estas devem ser fielmente respeitadas;
Pode-se, portanto compreender o imagináDesenvolvimento
da
imaginação
rio como tudo o que não podemos estabelecer limites e fronteiras entre o que é real e e da fantasia – O jogo simbólico gira
racional do que é irreal e irracional. A fanta- em torno da fantasia, da ressignificasia e a forma pela qual a criança se ampara ção de objetos reais e da representação;
em relação as suas angústias, ampliando a
- Ausência de um objetivo pré-definido
fantasia e o pensamento, na qual os pequenos são confrontados com a realidade, acei- ou consciente – A criança brinca sem a pretando- a de forma tranquila e harmoniosa. tensão de conquistar algo, superar algo,
“O imaginário define-se como representação atingir uma meta. As situações são criaincontável, a faculdade da simbolização de das de acordo com o desdobramento das
todos os medos, todas as esperanças e seus ações, sem uma história predeterminafrutos culturais”. (DURAND, 2001, p. 117) da para ser vivida durante o ato de brincar;
- Lógica própria com a realidade – O jogo
Desde a antiguidade o ser humano é muito criativo, devido às especificidades psi- simbólico mesmo repleto de fantasias tem
cológicas e sociais que lhe permitiram a in- uma ligação com a realidade e com o contexto
teração com a natureza e com o mundo. social no qual a criança está inserida; ela ressignifica por meio da fantasia aquilo que é real.
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À medida que o jogo simbólico se desenvolve a criança amadurece juntamente com ele, até que ele passe para a imitação da realidade, na qual a criança
busca a representação coerente do real.
Vygotsky (1999) estabelece uma estreita
relação entre o jogo e a aprendizagem infantil, conferindo-lhe uma grande importância.
Para compreender este pensamento, é necessário relembrarmos que a principal ideia
de Vygotsky é que o desenvolvimento cognitivo é resultado da interação entre a criança e
as pessoas de seu contato relacional cotidiano. O principal conceito de sua teoria é o de
Zona de Desenvolvimento Proximal, definido
como a diferença entre o nível de desenvolvimento atual da criança e o nível que este
desenvolvimento pode atingir após a resolução de problemas com auxílio. Ainda segundo o autor acima referenciado, não são todos
os jogos que possibilitam à criança a criação
de uma Zona de Desenvolvimento Proximal
porém no jogo simbólico comumente se fazem presentes as condições que ela precisa
para que se estabeleça a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), partindo do pressuposto de que no jogo simbólico as crianças
ensaiam papéis, projetam-se em atividades
dos adultos, ensaiam atitudes e valores, manifestam hábitos, criam situações para as
quais ainda não está preparada para enfrentar na vida real, atribuindo a cada uma delas
significados que estão extremamente distantes de suas possibilidades sociais e afetivas.
Vygotsky ainda encontra nos jogos simbólicos a imaginação, elemento ao qual
atribui grande importância, pois acredita na estreita relação da imaginação com
a atividade criadora. (Vygotsky, 1999).
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Piaget (1978) define as quatro estruturas
básicas de jogos infantis de acordo com aquilo
em que acredita: Jogo de exercício, Jogo simbólico/ dramático, Jogo de construção, jogo
de regras. O Jogo de exercício é a primeira tipologia de jogo e ocorre nos primeiros 18 meses de vida, caracterizando-se pela repetição
de ações. O Jogo Simbólico é a segunda tipologia de jogo por ele definida, aparece entre 2
e 6 anos de idade, centralizando-se na linguagem e representação. A terceira e última tipologia de jogo segundo o autor é o Jogo de Regras, definido como a transição da brincadeira
individual para a brincadeira coletiva; o desenvolvimento da socialização. Ocorre especificamente entre 7 e 11 anos de idade, quando a criança já compreende regras e limites.
O jogo simbólico aparece na infância, e é
uma atividade lúdica que “consiste em satisfazer o eu por meio de uma transformação do
real em função dos desejos” (PIAGET, 1990),
tem, portanto, a função da assimilação, significação e ressignificação da realidade.
A criança reproduz no faz de conta as relações
que estabelece e presencia no meio ambiente
que vive e convive, processando mentalmente
a realidade que a cerca e exteriorizando situações que presencia após assimilá-las e dar a
elas a expressão do que entendo da realidade.
Os jogos simbólicos possibilitam a realização de sonhos e fantasias não atingíveis no
mundo racional; é a oportunidade de exteriorização de medos, anseios, angústias, que
quando expressadas aliviam tensões diárias
e frustrações. O faz de conta ainda permite o desenvolvimento de habilidades motoras, sensoriais e reflexivas. Para o autor,
(Piaget, 1978), o jogo simbólico consiste na
capacidade adquirida pela criança de ampliar olhares sobre objetos, situações e espaços, por meio da imitação e representação.
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Piaget (1978) ainda considera o faz de conta importante, pois:
Obrigada a adaptar-se, sem cessar, a um
mundo social dos mais velhos, cujos interesses e cujas regras lhe permanecem exteriores, e a um mundo físico que ela ainda mal
compreende, a criança não consegue, como
nós, satisfazer suas necessidades afetivas e
até intelectuais do seu eu nessas adaptações,
as quais, para os adultos, são mais ou menos
completos, mas que permanecem para ela
tanto mais inacabadas quanto mais jovem
for. É, portanto, indispensável ao seu equilíbrio afetivo e intelectual que possa dispor
de um setor de atividade cuja motivação não
seja a adaptação ao real, senão, pelo contrário, a assimilação do real ao eu, sem coações
nem sanções [...] (PIAGET, 1978, p.55, 56).

O FAZ DE CONTA LITERÁRIO E A
FORMAÇÃO INFANTIL
A literatura infantil é o fenômeno
da criatividade que objetiva a representação do mundo, do homem no mundo e
da vida por meio da palavra. É a integração dos sonhos com a realidade cotidiana.
A função do real com o imaginário e a formulação da hipótese da realização de ideias.
Os contos de fada tão presentes na infância,
são importantes para a aprendizagem do indivíduo no início de sua formação. As histórias
nesta fase de desenvolvimento são significativas para a evolução no processo de ensino.
Os contos de fada são histórias que despertam o interesse da criança, tornando-se
uma arma estratégica no processo de ensino- aprendizagem, inclusive para aqueles
que apresentam dificuldades neste processo:

Enquanto diverte a criança, o conto de
fadas a esclarece sobre si mesmo e favorece o desenvolvimento de sua personalidade. Oferece significado em tantos níveis diferentes e enriquece a existência da
criança de tantos modos que nenhum livro
pode fazer justiça à multidão e diversidade de contribuições que esses contos dão a
vida da criança (BETTELHEIM, 2002, p. 20).
Segundo Coelho (2003), o conto de fadas pode despertar na criança o prazer em ouvi-los, estimulando a criatividade, imaginação, leitura e escrita e a
música, e estas habilidades proporcionam
consequentemente o desenvolvimento na
oralidade, aperfeiçoando sua comunicação.
O gostar de ouvir histórias proporciona a
criança a construção por meio da descoberta e assimilação da descoberta. Outras épocas, outros lugares, outras atividades presentes em outras culturas, permite à criança
a construção de ideias e conceitos que são
interiorizados, processados e exteriorizados.
Por este motivo, as histórias antes consideradas fantasias, passaram a ser consideradas verdades ocultas das relações humanas.
É importante compreender que os contos
de fada exercem o papel de construir interiormente o pensar do indivíduo, pois suas histórias no sentido literal não refletem o cotidiano da vida humana, mas transmitem ideias
e conceitos, valores morais e padrões sociais,
“os contos de fada, apesar de apresentarem
fatos do cotidiano as vezes de forma bem
realista, não se referem claramente ao mundo exterior, e seu conteúdo poucas vezes se
assemelha com a vida de seus ouvintes. Sua
natureza realista fala dos processos interiores do indivíduo” (BETTELHEIM, 1980, p.18).
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Segundo Bettelheim (1980, pb. 31), os contos
de fada tratam de um dilema existencial resolvido de forma rápida e decisiva, dilemas estes
que são característicos no ser humano como
abandono, esquecimento, buscas, paixões.

auxiliam o indivíduo no processo de construção de sua própria identidade e no desenvolvimento de suas habilidades sociais - relações
interpessoais – culturais e educativas, porque
como literatura, o conto não deixa de exercer a
função crítica do leitor, além de auxiliar no asOs contos de fada em sua maioria desper- pecto psicológico e seus possíveis problemas
tam questões emocionais, afetivas e sociais, do crescimento e desenvolvimento infantil:
o que desperta a projeção do indivíduo. Eles
não têm como tema direcionador somente o
Para dominar os problemas psicológicos do
amor, mas contemplam situações que levam o crescimento – superar decepções narcisistas,
indivíduo a refletir sobre atitude / ações dian- dilemas edípicos, rivalidades fraternas, ser
te de desafios. O início dos tempos modernos capaz de abandonar dependências infantis,
foi marcado pela preocupação com a educa- obter um sentimento de individualidade e aução e formas de socialização da figura infantil. tovalorização e um sentido de obrigação moral, a criança necessita entender o que está se
Segundo o RCNEI, o desenvolvimento da passando dentro do seu eu inconsciente. Ela
identidade e da autonomia estão intrinseca- pode atingir essa compreensão, e com isto a
mente relacionados com os processos de in- habilidade de lidar com as coisas não és da
teração/ socialização. Nas interações sociais compreensão racional da natureza e conteúdo
acontece a ampliação dos laços afetivos que do seu inconsciente, mas familiarizar-se com
podem ser estabelecidos com outras crian- o eu através de devaneios prolongados ruças e com os adultos, o que contribui para minando, reorganizando e fantasiando sobre
que o reconhecimento do outro e a consta- elementos adequados da estória em resposta
tação das diferenças entre as pessoas sejam a pressões inconscientes. Com isto, a crianvalorizadas e aproveitadas para o enriqueci- ça adequa o conteúdo inconsciente às fantamento de si próprios. (BRASIL, 1998, p.11) sias conscientes, o que a capacita a lidar com
este conteúdo (BETTELHEIM, 1980, p. 96).
Apesar dos contos de fada não serem criados inicialmente para o público infantil, a intervenção de grandes autores nestas histórias as fizeram parte do repertório literário da
infância, constituindo-se importantes na contribuição com a aprendizagem do indivíduo.
Segundo Bettelheim (1980), os contos de fadas ensinam precisamente e da forma mais
satisfatória a lidar com problemas inferiores,
estimulando o indivíduo a descobrir soluções
para determinadas situações da vida cotidiana.
Os contos de fada são repletos de autodescobertas e descoberta da própria identidade,
o que é de extrema importância para o crescimento e desenvolvimento da criança. Sendo
assim, é possível afirmar que os contos de fada
646
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EDUCAÇÃO LÚDICA E O FAZER
DOCENTE
O faz de conta é uma classificação de um
tipo de brincadeira, também chamada de
jogo simbólico (PIAGET, 1978), portanto, é
uma abordagem lúdica presente na infância. Sendo uma brincadeira, constitui-se um
eixo da ludicidade, e ao ser usada na educação, a ludicidade amplia sua importância, indo além de passatempo e diversão.
As atividades lúdicas quando trabalhadas de
forma correta, com objetivos concretos e estruturados pedagogicamente, proporcionam
as condições adequadas para a aprendizagem
significativa, estimulando o desenvolvimento
das capacidades físicas, motoras, intelectuais, afetivas, emocionais e sociais da criança.

to da criança, pois no plano imaginário podem
ser observados os desenvolvimentos cognitivos, pelo raciocínio estimulado, assim como a
memória além de uma amplitude nas noções
de valores morais (VYGOTSKY, 1996, p.18).
A interpretação do ponto de vista sóciohistórico defendida por Vygotsky, na qual a
criança estabelece uma interação com o universo exterior e tem contato com diferentes
culturas, contextos, formas de expressão e
linguagens, estabelecendo também relações interpessoais com outras crianças e
adultos, ela aprende. Por esta razão, ele defende que a mediação pedagógica é essencial para o pleno desenvolvimento infantil.

A aprendizagem é construída por meio
da intervenção do outro pois é o outro que
oferece os recursos necessários para que a
aprendizagem significativa se concretize de
forma satisfatória. Por este motivo Vygotsky (1995) evidencia a importância da mediação pedagógica do educador, que deve
indicar caminhos e possibilidades para que
A escola possui grande responsabilidade a criança saia da sua zona de desenvolviem garantir o estímulo à exteriorização da mento proximal e alcance o seu potencial.
imaginação infantil. Isto engloba a garantia de
Diante da importância da ludicidade e do
contato com boa literatura infantil, um ambiente que estimule a representação e o pro- faz de conta na educação da criança, o processo de criação e exteriorização de ideias. fessor assume importante papel de mediador do brincar, proporcionando jogos e brinVygotsky afirma que a imaginação é cadeiras que difundem conteúdos, valores,
a estrutura base para toda a atividade ideias e ideais, não limitando a imaginação,
criativa, e se manifesta em todos os as- mas a estimulando a criar no faz de conta
pectos da vida cultural humana. Compre- àquilo que é inalcançável no mundo racional.
endemos este pensamento do autor baseados no seguinte trecho de sua obra:
De acordo com SCHWARTZ (2002) a
criança é automotiva para desenvolver e
empenhar-se em qualquer prática, inclusive na prática lúdica, pois inconscientemente sente a importância das atividades
lúdicas para seu pleno desenvolvimento,
por isso estão sempre dispostas a brincar.

A importância do trabalho criador (imaginativo) se verifica no desenvolvimento da criatividade infantil, na evolução e no amadurecimen
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Os jogos e as brincadeiras constituintes estruturais da ludicidade se tornam ferramentas pedagógicas facilitadoras do processo de desenvolvimento
global da criança, evidenciando assim a importância de sua presença nos planejamentos e programas de ensino dos educadores.
O professor deve conscientizar-se de
que o momento é de inovar e ousar, que
os tempos de cópias já se afastaram juntamente com paradigmas que não se enquadram mais nas novas visões de uma
pedagogia preocupada com a formação integral do educando (VERDERI, 2009, p.55).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto neste estudo, considera-se relevante a brincadeira de faz de
conta no contexto escolar. Compreendendo que o centro da educação é o ser humano, faz-se necessário que p professor
reflita que o importante não é saber a melhor forma de se ensinar, mas observar a
melhor forma pela qual a criança aprende.

O professor exerce a função de mediador,
proporcionando tempo, espaço e materiais
que estimulem a criação de pensamentos
e a liberdade para a exteriorização deles.
Atualmente observa-se a necessidade da
ampliação do olhar às formas de expressão,
desenvolvimento e aprendizado infantil, assim como uma escuta mais atenta ao que as
crianças evidenciam em sala de aula, pois são
elas as protagonistas da educação – educação esta que deve adaptar-se às necessidades
apresentadas pelas crianças cotidianamente.
Em uma era em que a tecnologia é tão
avançada e utilizada muitas vezes de forma
incorreta e exagerada, a fragmentação dos
relacionamentos interpessoais é algo que
vem crescendo constantemente. O brincar
juntos de uma brincadeira tradicional da infância, foi substituído pelo brincar sozinho
com videogames ou computadores, com
amigos completamente virtuais. Estas substituições de brincadeiras têm roubado das
crianças a oportunidade da socialização e
interação, assim como suas habilidades e
capacidades motoras, intelectuais, afetivas,
cognitivas e sociais por meio de sua ação
prática e construtiva de sua aprendizagem.

A imaginação infantil é ilimitada, mas isto
não significa que ela não precisa ser estimulada. A brincadeira é a expressão infantil do que
a criança compreende da vida adulta, sendo
Além de mediador do faz de conta na infânassim, é a manifestação da ressignificação cia, o professor exerce também o fundamenda realidade; a representação de papéis so- tal papel de propagar e conscientizar sobre a
ciais, os quais um dia serão assumidas por ela. importância do resgate dos valores da infância, não pulando etapas, mas estimulando a
A escola neste processo assume o pa- vivência de cada uma delas em sua essência.
pel de promover um ambiente propício
ao desenvolvimento do imaginário infanEste estudo, de forma abrangente, objetitil, alimentando sonhos e fantasias pre- vou esclarecer a importância do brincar de
sentes nas brincadeiras de faz de conta; faz de conta, adotando um caráter reflexivo,
não tendo como ação a limitação da imagi- definindo o papel da escola e do professor
nação expressa na representação infantil. diante do imaginário e criatividade infantil,
constituindo-se uma base norteadora para
a ação docente de educadores nas escolas
de educação infantil do território nacional.
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A FORMA COMO OCORRE A INCLUSÃO NO BRASIL
RESUMO: Este artigo trará a discussão de como ocorreu uma parte do processo de inclusão

das crianças com necessidades especiais no Brasil, destacando a importância da formação
dos professores e da ressignificação das práticas pedagógicas que garantam uma educação
com qualidade para todas as crianças, que respeite e reconheça as diversidades de acordo
com as potencialidades e dificuldades de cada um. No Brasil a inclusão foi um processo
feio aos poucos, pois é um grande desafio para a prática docente, a função da avaliação
no processo da inclusão e uma nova concepção de currículo, os professores precisam de
uma formação adequada e deve ocorrer constantemente, em formações contínuas, buscando
sempre aprender sobre como deve ocorrer essa inclusão desses alunos. Devemos pensar
numa nova concepção de formação dos professores destacando que essas aprendizagens
devem ser aplicadas e ampliadas.

Palavras-chave: Avaliação; Docente; Formação; Inclusão; Integração.
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INTRODUÇÃO
AConstituição Brasileira de 1988 garante a todas as crianças brasileiras o direito de “ser” e institui
como um dos princípios do ensino a igualdade de condições ao acesso e a sua permanência dentro da escola, assim sendo podemos afirmar que a educação é uma questão de direitos humanos.
A inclusão escolar visa a construção de uma escola acolhedora, no qual todo aluno é considerado um ser humano na sua integridade com potencial para aprender. Assim, este trabalho tem como objetivo compreender como ocorreu o processo de inclusão no Brasil, além de destacar a importância da formação docente e da
ressignificação das práticas pedagógicas para garantia de uma educação de qualidade que respeite e reconheça as diferenças de acordo com as potencialidades de cada um.
A justificativa da escolha do tema em questão se deu pelo fato de que apenas garantir o acesso do
aluno com necessidade educacional especial a escola, não é suficiente para que a inclusão ocorra
de fato, faz-se necessário oferecer serviços e adotar práticas criativas na sala de aula, redimensionando o projeto pedagógico, revendo posturas e construindo uma nova filosofia educacional.
Diante do que foi posto até então, foi proposto neste artigo uma investigação acerca da seguinte problemática: Inclusão no Ensino Fundamental, formação docente e práticas pedagógicas. E para tanto se lançou as seguintes questões investigativas: Como ocorreu o processo de inclusão de crianças no ensino
fundamental no Brasil? Quais os desafios para a prática docente na perspectiva da inclusão?
Medidas excludentes como encaminhamentos do aluno com necessidade educacional especial às escolas e classes especiais foram eliminadas por completo.
A formação de professores é elemento central para elevar a qualidade da educação brasileira, na
perspectiva da implementação da política da educação inclusiva. Neste sentido, os professores
recebem subsídios teóricos referentes ao desenvolvimento de culturas, políticas e práticas pedagógicas de inclusão, que contribuem para criação e fortalecimento de práticas inclusivas na escola.
Educar é um ato complexo, sendo assim, é necessário constantes reflexões no interior da
escola. Na construção de uma escola inclusiva é necessário rever o PPP (Projeto Político Pedagógico), tendo como foco o respeito às diferenças e vivências de experiências diversificadas.
Este artigo tem como objetivo abordar uma nova concepção de formação continuada de professores tem sido ampliada e que os currículos dos cursos de formação de professores estão sendo reestruturados para contemplar a diversidade presente na escola e conhecimentos acerca das necessidades de cada aluno.

652

Revista Educar FCE - 22 ª EDIÇAO - JULHO / AGOSTO - 2019

A INCLUSÃO DAS CRIANÇAS COM
NECESSIDADES NO BRASIL
No período colonial no Brasil a educação
praticamente não existia, pois apenas 2% da
população era escolarizada, pois a maioria
da população era agricultura e muito rudimentar, e os deficientes nem saiam das suas
casas, pois eram considerados aberrações.

cia mental e em 1954, foi criada a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.

Nas instituições especializadas havia o trabalho de terapia multidisciplinar (fisioterapia,
fonoaudiologia, psicologia, psicopedagogia,
entre outros), porém não se dava valor para as
E a educação especial no Brasil só come- atividades acadêmicas e apesar do avanço em
çou no século XIX e foi inspirada por expe- relação a preocupação com o bem estar da
riências vindas da América do Norte e da pessoa deficiente, esta continuava segregada.
Europa. Esses modelos que eram assistenA Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacialistas e segregativos, com políticas parecidas, estiveram sempre nas mãos de pessoas cional – LDBEN, Lei nº 4.024/61, garante o
ligadas a movimentos particulares, benefi- direito dos “excepcionais” à educação, precentes, que atendem as pessoas com defici- ferencialmente dentro do sistema geral de
ências e que até hoje detêm muito poder so- ensino, porém na prática isto não acontecia,
bre as famílias e a opinião pública brasileira. assim dez anos mais tarde a legislação foi alterada pela Lei nº 5.692/71, que passou
O atendimento à pessoa com deficiência ini- a prever a frequência do aluno com deficiênciou-se no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, cia “quando possível” e a definir “tratamendurante o período do Império com a criação to especial” para os alunos com “deficiêndas instituições Imperial Instituto dos Meni- cias físicas, mentais, os que se encontram
nos Cegos, em 1854, atual Instituto Benjamin em atraso considerável quanto à idade reConstant , e o Instituto dos Surdos Mudos, em gular de matrícula e os superdotados”.
1857, posteriormente denominado Instituto
Assim, o aluno seria encaminhado a serviços
Nacional da Educação dos Surdos. Os médicos foram os primeiros que despertaram para especiais caso não houvesse a possibilidade de
a necessidade de escolarização da pessoa com inseri-los nas classes comuns. A referência de
deficiência, assim, em 1890, houve uma re- normalidade estava embasada no rendimenforma nos métodos educacionais do Instituto to escolar e os alunos tidos como “anormais”
Benjamin Constant, no qual, segundo Januzzi eram encaminhados e segregados em classes
(2004), o eixo científico começou a ser pou- especiais, diferente das classes comuns pois
co valorizado no ensino da pessoa deficiente. não poderiam atrapalhar o rendimento dos
demais alunos. Neste sentido, Januzzi (2004)
A partir do século XX, a sociedade civil, em relata que o objetivo deste sistema era manespecial os pais de pessoas com deficiências, ter a ordem e o progresso e a pessoa com
começaram a demonstrar a preocupação com deficiência não se tornaria um criminoso.
esta população e criaram instituições especializadas para o atendimento destes. Conforme Baptista et. al (2008), em 1926 foi
fundado o Instituto Pestalozzi especializado no atendimento às pessoas com deficiên
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Apesar do direito da pessoa deficiente frequentar o ensino regular ter sido legalizado em
1961, o setor privado de serviços educacionais
de atendimento ao deficiente predominava e
geralmente as pessoas das camadas mais favorecidas eram privilegiadas por este serviço.
Em 1973, o MEC (Ministério da Educação e
da Cultura) criou o Centro de Educação Especial
(CENESP), atual Secretaria da Educação Especial
(SEEP), órgão federal de política específica para
o ensino da pessoa com deficiência. Mas não se
efetivou uma política de acesso universal à educação, ficando ainda com a concepção de “políticas especiais” que tratam da educação de alunos com deficiência, e os alunos superdotados,
com acesso ao ensino regular, não organizando
um atendimento especializado como devido.

Na década de 90, houve um movimento
internacional a favor da inclusão de alunos
nas escolas com o apoio da UNESCO e da
UNICEF. Devemos destacar a Conferência
Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, de 1994, Salamanca, no qual foi estabelecido um plano que partia do princípio
que a escola deve acolher todos os alunos,
sendo assim, todos teriam o direito de receber uma educação de qualidade centrada na
atenção das necessidades individuais, a partir
daí a escola foi desafiada a educar a todos.

Assim, na década de 90, com a Declaração
de Salamanca o termo Educação Inclusiva foi
adotado internacionalmente e governo criou
o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa
com Deficiência (CONADE) para avaliar e aprovar o plano anual do CORDE, além de facilitar
No ano de 1985 foi criado a Coordenação gestões descentralizadas e possibilitar a coNacional para a Integração da Pessoa com municação entre a sociedade civil e o governo.
Deficiência (CORDE). É interessante destacar
que até o momento, as pessoas com deficiEm 1994, no governo do Fernando Henência eram excluídas das discussões políticas, rique Cardoso, foi lançado o documento
todas as decisões referentes ao tema eram “Política Nacional de Educação Especial”
tomadas por pessoas não-deficientes, médi- numa perspectiva integradora, pois visacos, terapeutas ou familiares. A CORDE rom- va integrar nas classes comuns alunos com
peu este paradigma ao contar com as pessoas deficiência que conseguiam acompanhar o
deficientes para a tomada de decisões. Assim, ritmo dos alunos ditos normais. Segundo
a partir da década de 80 as próprias pessoas Januzzi (2004) o discurso pedagógico basecom deficiência estão se organizando e parti- ava-se na integração ou normalidade da decipando de Conselhos, Comissões e Fóruns. ficiência ao inserir as pessoas com necessidades especiais no cotidiano dos “normais”.
A Constituição Federal de 1988 tem por objetivo promover o bem de todos sem preconceitos
Depois da Comissão Internacional, da
ou discriminação. Neste sentido, a educação pas- UNESCO, sobre a educação do século XXI,
sa a ser direito de todos e promover a igualdade fixou quatro pilares da educação: aprende condições de acesso e permanência na escola. der a aprender, aprender a ser, aprender
a conhecer e aprender a viver juntos, essa
O Estatuto da Criança e do Adolescente comissão foi presidida por Delors, 1996.
(ECA), Lei nº 8.069 de 1990, reforça a ideia
da escola para todos, ao determinar que os
O pilar “aprender a viver junto” está relaciopais ou responsáveis devem matricular seus nado ao conceito de inclusão, pois tratasse
filhos ou pupilos na rede regular de ensino. de um dos principais objetivos da educação
contemporânea, priorizando a participação e
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cooperação entre todos, em diversas atividades dos seres humanos, e essa educação precisa de um desenvolvimento da compreensão
dos outros, com a percepção de formas de interdependência, com respeito aos valores do
pluralismo, da compreensão mútua e focando
a paz. Lutando contra a exclusão, favorecendo o contato e a comunicação entre todos os
grupos, em contexto de igualdade, se descobrindo e descobrindo as diferenças, por meio
de projetos em que todos consigam participar.

formar os futuros docentes dentro de uma
perspectiva inclusiva preparando-os para
trabalhar na diversidade, por meio da resolução CNE/CP nº 1/2002. Neste mesmo ano
a comunidade surda conseguiu a aprovação
da Lei nº 10.436/02 reconhece a Língua Brasileira de Sinais – Libras como meio legal de
comunicação e expressão e determinando
que a oferta do ensino desta língua ocorresse nos cursos de licenciatura, pedagogia
e fonoaudiologia. A Portaria nº 2.678/02 do
MEC aprovou diretrizes e normas para o uso,
Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da o ensino, a produção e a difusão do sistema
Educação passa a assegurar a todos os alu- Braille em todas as modalidades de ensino.
nos oportunidades educacionais apropriadas a todos os alunos e o ensino fundaO MEC implantou no ano de 2003 o Promental passou a ser obrigatório. Segundo grama de Educação Inclusiva, em 2004 o MiSánchez (2005), houve uma revisão no sis- nistério Público publicou o documento “O
tema educacional em defesa da prevalência Acesso de Alunos com Deficiência às Escolas
de um sistema único educativo para todos e Classes Comuns da Rede Regular”, com o
nos contextos regulares e não segregados. objetivo de divulgar os benefícios da inclusão
na escola e as diretrizes do movimento munA partir do ano 2000, a ênfase da esco- dial da inclusão. Neste ano também o Decrela deixou de ser influenciada pela ideologia to nº 5.296/04 estabelece normas e critédominante e passou a acompanhar o movi- rios para promover a acessibilidade da pessoa
mento, mundial pela educação inclusiva e com deficiência ou mobilidade reduzida.
enfatizar no poder transformador da educação, no qual o educador deve estar atenEm 2005 a língua portuguesa foi recoto às necessidades especiais de cada aluno. nhecida como segunda língua para a comunidade surda e LIBRAS a primeira língua
O trabalho pela educação inclusiva é uma e foi implantado Núcleos de Atividades
ação política, cultural, social e pedagógica, de Altas Habilidades/Superdotação em
fundamentada na concepção dos direitos hu- todos os estados e no Distrito Federal.
manos no qual todos os alunos de estarem
juntos, para aprenderem e participarem, sem
No ano de 2006, o Brasil participou da Connenhuma discriminação. Constituindo um pa- venção sobre os Direitos das Pessoas com Deradigma educacional, que busca igualdade e ficiência, aprovada pela ONU que se comprodiferença como valores indissociáveis, e que meteu a incluir todas as crianças no sistema
avança sob a ideia de equidade formal ao educacional, com garantia de qualidade, igualcontextualizar as circunstâncias históricas da dade e gratuidade. A Secretaria Especial dos
produção da exclusão dentro e fora da escola. Direitos Humanos, o MEC e o Ministério da
Justiça, juntamente com a UNESCO, lançam
Em 2002, as instituições de ensino respon- um Plano Nacional de Educação em Direitos
sáveis pela formação de docentes passou Humanos, com o objetivo de agir, contemplana ser obrigada a organizar seus currículos do no currículo da educação básica, temáticas
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relativas às pessoas com deficiência, desen- comum, ou seja, podia estar integrado pasvolvendo ações afirmativas que possibilitem sando bastante tempo na classe especial ou
acesso e permanência na educação superior. estar na sala de aula comum e não interagir
com os demais colegas. O Conceito de inteNo ano de 2007, foi criado o Plano de De- gração vem sendo abandonado nas últimas
senvolvimento da Educação (PDE), que se- décadas, pois tem o objetivo de integrar na
gundo Baptista et. al. (2008, p. 12) deu ênfase sociedade alguém que está sendo excluído,
ao fortalecimento o ingresso da pessoa defi- já a inclusão visa não deixar ninguém fora da
ciente na escola pública, com a formação de escola. Partindo deste pressuposto, não basprofessores que atendam às especificidades ta que o aluno com deficiência seja integrado
da educação especial, a implantação de salas na escola, ele deve participar plenamente da
de recursos multifuncionais, reformas para vida escolar e social da comunidade escolar.
acessibilidade dos prédios escolares, oferecendo acesso e permanência desses alunos
A filosofia da inclusão defende uma eduem todos os ambientes escolares, até mes- cação eficaz para todos, sustentada em
mo na educação superior e monitoramen- que as escolas, enquanto comunidades
to do acesso à escola dos favorecidos pelo educativas devem satisfazer as necessidaBenefício de Prestação Continuada- BPC. des de todos os alunos, sejam quais forem
as suas características pessoais, psicológiINCLUSÃO ESCOLAR: MODELO
cas ou sociais (com independência de ter ou
PARA O SÉCULO XXI
não deficiência). (SÁNCHEZ, 2005, p.11).
Podemos notar que a partir do ano de 2007,
A integração parte da ideia que existe 2 tipos
o Brasil começou a romper efetivamente o de educação: a regular e a especial, tendo como
paradigma da integração escolar tradicional. base o modelo médico, no qual o problema
está na pessoa com deficiência que precisa ser
Os movimentos de integração escolar de- curada para fazer parte da sociedade, ou seja, a
vem estabelecer as primeiras tentativas, por pessoa com deficiência precisa provar que está
questionar e rechaçar a segregação e o isola- apta para estudar e frequentar a escola regular.
mento em que muitas pessoas com deficiência
por muitos anos viviam, que eram os centros
No modelo integrativo a pessoa com deficide educação especial. Essas classes especiais ência necessita de uma adaptação e apenas é
foram consolidadas dentro de escolas regu- inserida no ensino regular se conseguir utilizar
lares, e depois de algum tempo a assistência os espaços físicos e sociais. As pessoas com
desses alunos eram em tempo parcial em sa- deficiência que não se adaptam ao padrão de
las regulares, generalizando e apresentando normalidade ficam em ambientes separados
grandes barreiras para ser erradicada, a inclu- dos sistemas gerais. Assim, podemos afirmar
são exige um olhar mais especial para esses que esta forma de integração mesmo com toalunos, para que todos experimentem dificul- dos os méritos não deixa de ser segregativa.
dades de aprendizagem em certo momento.
Segundo Sassaki (2005, p. 21), no modelo
No período de integração escolar da pes- integrativo, a sociedade, praticamente de brasoa com deficiência o aluno precisava apre- ços cruzados, aceita “receber” pessoas com
sentar dificuldades médias ou comuns para deficiência, desde que estas sejam capazes
frequentar o ensino fundamental na classe de moldar-se aos requisitos dos serviços es656
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peciais separados, ou acompanhar os procedimentos tradicionais e lidar com as atitudes
discriminatórias da sociedade que resultam
de estereótipos, preconceitos e estigmas.
Como vimos, a integração não exige da sociedade mudanças de atitudes, espaços, objetos e práticas sociais, pois os esforços são
unilaterais dos envolvidos (família, pessoas
de “boa vontade”, instituições especializadas),
já a inclusão prevê a modificação da sociedade como um pré-requisito para a pessoa
com deficiência se desenvolver e exercer a
cidadania. Assim, cabe a sociedade romper
com o paradigma educacional da integração.

Acessibilidade instrumental tem como
meta eliminar as barreiras nos instrumentos de estudo, de atividades da vida
diária, de lazer, esporte e recreação;

O modelo social da deficiência aponta que existem barreira na sociedade que
impedem o desenvolvimento da pessoa com deficiência, neste sentido é preciso eliminar esses fatores de exclusão.

Tendo em vista que educação inclusiva
pressupõe a formação docente e a organização das escolas para garantia do direito de
todos à educação, no capítulo 3, discutiremos a necessidade de o sistema educacional
se reformular para atender as necessidades
educacionais dos alunos, rever antigos padrões de ensino, situar a relação pedagógica e os objetivos educacionais em todos os
seus sentidos. Neste capítulo ainda discutimos sobre os desafios para a prática docente, a função da avaliação no processo da inclusão e uma nova concepção de currículo.

A acessibilidade inclui uma série de
ações: a utilização de espaços, construções, equipamentos urbanos, transportes
e meios de comunicação e informação; o
atendimento prioritário em órgãos públicos, empresas prestadoras de serviços públicos, como por exemplo, as empresas de
transporte coletivo. (MELO, 2009, p.19)

Acessibilidade programática visa eliminar
as barreiras invisíveis embutidas em políticas
públicas, regulamentos e normas em geral
Acessibilidade atitudinal que busca eliminar
preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações por meio de programas de sensibilização e conscientização das pessoas para melhoria da convivência humana na diversidade.

A AVALIAÇÃO INCLUSIVA E O
Existem seis dimensões de acessibilidade
CURRÍCULO
para a educação inclusiva:
Acessibilidade arquitetônica visa eliminar
Segundo a Declaração de Salamanca (1994,
as barreiras ambientais físicas no interior
e exterior da escola e transporte coletivo; art. VII):
A escola inclusiva é o lugar onde todas as
Acessibilidade comunicacional que tem
por objetivo eliminar as barreiras na co- crianças devem aprender juntas, sempre que
municação interpessoal, escrita e virtual; possível, independentemente de quaisquer
dificuldades ou diferenças que elas possam
Acessibilidade metodológica, busca eliminar ter, conhecendo e respondendo às necessias barreiras nos métodos e técnicas de estu- dades diversas de seus alunos, acomodando
dos, de ação comunitária e educação dos filhos. ambos os estilos e ritmos de aprendizagem
e assegurando uma educação de qualidade
a todos através de um currículo apropriado,
657
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arranjos organizacionais, estratégias de enAssim, a avaliação inclusiva, visa romper
sino, uso de recurso e parceria com as co- com a cultura de atribuir notas aos alunos,
munidade (SALAMANCA, 1994, ART. VII). como se o resultado fosse mais importante que o processo de ensino aprendizagem,
A avaliação é um processo compartilhado pois tradicionalmente avalia-se o aluno por
que tem como objetivo conhecer o aluno meio de provas e exames com o objetivo de
para melhor intervir tendo em vistas a melho- obter o controle externo das aprendizagens.
ria da aprendizagem. A avaliação torna-se inclusiva é capaz de possibilitar a identificação
O modelo reducionista nos quais os contedas potencialidades e necessidades educacio- údos são rígidos, a avaliação é utilizada para
nais do aluno, além das condições da escola e comparar, quantificar e classificar. Utiliza-se
da família. Porém, conforme Brasília (2011) o poder de aprovar ou reprovar o aluno roidentificá-las, apenas, não basta. É preciso tulando-o como apto ou inapto. A avaliação
construir propostas e tomar as providências inclusiva visa substituir estas práticas por
que permitam, concretamente satisfazê-las. meio de observações contínuas, registros
e análise dos dados coletados na escola.
Assim, Brasília (2011,p. 8) afirma que:
No caso das necessidades educacionais
[...] a estratégia global mais adequada para
especiais, os rumos da avaliação devem es- responder educativamente à diversidade dos
tar a serviço da implementação dos apoios alunos é o ensino adaptativo, ou seja, a divernecessários ao progresso e ao sucesso de sificação e a flexibilização habitual, sistemátitodos os alunos, bem como para a melhoria ca e para o conjunto dos alunos, das formas
das respostas educativas oferecidas no con- de ensino, de modo que os distintos alunos
texto educacional escolar e, se possível, no tenham à sua disposição um conjunto o mais
familiar... Em relação a estes, fica evidente a amplo possível de diversas formas de apoio, e
necessidade de se levar em consideração as que possam receber, em cada momento e em
diferenças individuais, particularmente em função de suas necessidades, aquelas que Ihes
se tratando de pessoas com deficiências e sejam mais adequadas. (CONI, 2000, p.18).
com limitações decorrentes de condutas típicas de síndromes neurológicas, psiquiátricas
Assim, podemos afirmar que a avaliação
ou de quadros psicológicos graves, além da- inclusiva, em relação ao ensino tem o caráquelas pessoas que apresentam altas habili- ter formativo. Contribui para o professor
dades/superdotação (BRASÍLIA, 2011, p.8). planejar seu trabalho por ser um instrumento que facilita a tomada de decisão fundaHoffman (2007), afirma o processo avalia- mentada na adaptação ensino. O professor
tivo tem por intenção observar o aprendiz, flexibilizar e diversificar os conteúdos e atianalisar e compreender suas estratégias de vidades, antecipando as dificuldades dos
aprendizagens e tomar decisões pedagógi- alunos para melhor mediação. Em relação
cas favoráveis à continuidade do processo: ao desenvolvimento do planejamento, Coni
Avaliar é o ato de diagnosticar uma experiên- (2000), relata que a avaliação inclusiva é imcia, tendo em vista reorientá-la para produ- portante, pois permite ao professor realizar
zir o melhor resultado possível; por isso, não ajustes e modificações de acordo com o ané classificatória nem seletiva, ao contrário, é damento da avaliação inicial em função do
diagnóstica e inclusiva. (LUCKESI, 2007, p. 5) que os alunos vão fazendo e aprendendo.
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Quanto à aprendizagem, a avaliação inclusiva
tem o caráter formador, auxiliando os alunos, a
aprenderem com seus erros e acertos, comparando com o que já sabiam e o que aprenderam.
[..]. o seu objetivo é que os alunos sejam capazes de assumir cada vez mais o controle e a
responsabilidade sobre os seus processos de
aprendizagem, ajudando-Ihes, por exemplo,
a compreender e a representar os objetivos
das atividades nas quais participam, a aprender a planejar e a revisar a forma como realizam essas atividades, ou a detectar e corrigir
os seus próprios erros. (CONI, 2000, p.18).

que a escola acolha todas as crianças respeitando as diferenças. Assim, é importante eliminar
barreiras que impedem que o aluno público da
educação especial tenha acesso ao currículo
que deve ser flexível e adaptável, assim como
a avaliação inclusiva que deve estar a serviço das aprendizagens, para que o professor
possa fazer as adequações necessárias para
que o aluno avance em seus conhecimentos.

Sendo assim, o professor está sendo desafiado a dar conta da heterogeneidade da
sala de aula, planejando um currículo que
contemple as reais necessidades de aprenNo processo avaliativo existe uma tríade dizagem de todos os alunos, sendo extreformada pelo avaliador que é o professor mamente necessário o investimento na
que atua mediando o conhecimento, o ava- formação docente inicial e continuada.
liado ou aluno que constrói o conhecimento
e o aspecto que nele se quer conhecer, ou
O aluno deficiente, com transtorno global
seja, o objeto do conhecimento organizado do desenvolvimento ou altas habilidades/susob a forma de conteúdos programáticos. perdotação, tem o direito que ser atendido
preferencialmente na sala de aula comum e
CONSIDERAÇÕES FINAIS
receber um atendimento educacional especializado que deve estar complementando e
Este artigo teve como objetivo com- não substituindo o ensino regular, deve intepreender como ocorreu o processo de grar a proposta pedagógica da escola, envolinclusão no Brasil, além de destacar a ver a participação da família e ser realizado em
importância da formação docente e da res- articulação com as demais políticas públicas.
significação das práticas pedagógicas para
garantia de uma educação de qualidade
O professor que atua no atendimento eduque respeite e reconheça as diferenças de cacional especializado deve ter formação de
acordo com as potencialidades de cada um. especialista em Educação Especial e atuar em
parceria com o professor da sala comum. É
Constatou-se que até a década de 90, o importante que o professor esteja sempre se
movimento da educação especial defendia atualizando em formações que o auxiliem em
a ideia da integração dos alunos deficientes, mudanças de atitudes e que transforme a sua
com transtornos globais do desenvolvimento prática em sala de aula, neste sentido a formaou superdotação/altas habilidades, nos quais ção continuada em serviço é uma boa oporestes precisavam adaptar-se ao padrão de tunidade para se criar um espaço de discusnormalidade. Neste caso quem não conseguia são e reflexão sobre o processo de inclusão.
estar “preparado para a alfabetização” eram
excluídos, segregados em salas especiais.
O Brasil acompanhou o movimento mundial
da educação inclusiva e atualmente espera-se
659
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: CONTRIBUIÇÕES DO PAPEL
DO PROFESSOR ALFABETIZADOR NO PRIMEIRO ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
RESUMO: A contribuição do professor alfabetizador para a alfabetização e letramento dos

alunos que frequentam as salas de aula do primeiro ano do Ensino Fundamental é necessária,
porque atua como organizador do processo educativo, se colocando como agente fundamental
para o desenvolvimento das atividades e interações que devem ser estabelecidas em sala
de aula. Tem-se como objetivo geral apresentar as contribuições do papel do professor
alfabetizador que colabora com a aprendizagem dos alunos. Os objetivos específicos foram:
conceituar a alfabetização e o letramento, descrever como deve ser as salas de alfabetização
e letramento e apresentar a contribuição do papel do professor no processo de alfabetização
e letramento no primeiro ano do Ensino Fundamental. Para o desenvolvimento do trabalho
partiu-se da metodologia de pesquisa bibliográfica, com a revisão da literatura que foi realizada
em bibliotecas com a leitura de livros. Os principais autores utilizados foram: Ferreiro (2008) que
apresentou suas pesquisas sobre as expressões infantis frente ao processo de alfabetização e
letramento, Cagliari (2010) que escreveu sobre o processo de alfabetização diante das letras,
trazendo os significados e a importância dos signos e sua interpretação para a aquisição
da leitura e da escrita, Lerner (2011) que trouxe para as discussões a necessidade de uma
transformação nas ações que precedem a alfabetização, entre outros. O resultado significativo
encontra-se na própria compreensão da contribuição do papel do professor alfabetizador,
enquanto agente fundamental que contribui para o processo de alfabetização e letramento
organizando as atividades com intencionalidade e contribuindo com as aprendizagens dos
alunos.
Palavras-chave: Professor; Aluno; Alfabetização; Intencionalidade; Letramento.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo tem como tema Alfabetização e Letramento: Contribuições do Papel do
Professor Alfabetizador no Primeiro Ano do Ensino Fundamental. Sabe-se que no contexto
escolar do Ensino Fundamental, o ciclo de alfabetização tem uma demanda bastante diversificada em níveis conceituais quando o assunto é a aprendizagem da leitura e da escrita,
nesse sentido esse ciclo tem início no primeiro ano e vai até o terceiro ano dessa modalidade da Educação Básica. Nas salas do primeiro ano é possível encontrar uma diversidade de
alunos, principalmente os que estão adentrando a escola pela primeira vez, como é o caso
dos alunos que não frequentaram a Educação Infantil, aspecto que visa uma organização da
escola em relação ao agrupamento das turmas que tem a faixa etária de seis anos de idade.
A escolha do presente tema justifica-se pela necessidade em querer aprofundar o conhecimento em relação à contribuição do papel do professor alfabetizador enquanto mediador
do processo de alfabetização e letramento no primeiro ano do Ensino Fundamental. O problema da pesquisa esteve em querer saber, qual deve ser o papel do professor alfabetizador para contribuir com a alfabetização dos alunos no primeiro ano do Ensino Fundamental?
O objetivo geral foi apresentar o papel do professor que visa contribuir com a alfabetização e
o letramento no Ensino Fundamental. Os objetivos específicos foram: conceituar a alfabetização e o letramento, descrever como deve ser as salas de alfabetização e letramento, apresentar
a contribuição do papel do professor no processo de alfabetização no primeiro ano do Ensino
Fundamental. A Metodologia do presente trabalho constituiu-se na pesquisa bibliográfica, com
a revisão da literatura. Esta pesquisa foi realizada em bibliotecas, com a leitura de livros e artigos
científicos. Nesse sentido, sua intenção foi a de consultar mais de oito autores que tratavam
sobre o tema. Os parâmetros utilizados para a escolha das bibliografias foram: idioma em língua
portuguesa, livros atualizados nos últimos vinte anos e principalmente que trouxessem em seu
sumário os aspectos referentes ao tema de pesquisa. Nesse sentido, com a pesquisa bibliográfica, foi possível ampliar o repertório, aspecto relevante que favoreceu a dissertação do trabalho.
Dessa forma, buscou-se as principais ideias junto aos autores: Ferreiro (2008) que apresentou suas pesquisas de modo a compreender as expressões infantis frente ao processo
de alfabetização, Cagliari (2010) que escreveu sobre o processo de alfabetização diante das
letras, trazendo o significados e a importância dos signos e sua interpretação para a aquisição da leitura e da escrita, Lerner (2005) que trouxe para as discussões a necessidade de
uma transformação nas ações que precedem a alfabetização e o letramento, entre outros.
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O CONCEITO DE ALFABETIZAÇÃO E
LETRAMENTO
O conceito de alfabetização pode ser encontrado na literatura, mas especificamente nos
escritos de Ferreiro (2008, p. 82) que a define
como um “processo de aprendizagem em que
os alunos exploram os objetos de conhecimento denominados como a leitura e a escrita, conhecido como código de comunicação essencial para uma sociedade leitora e escritora”.

Compreendeu-se que o processo de ensino deve partir da perspectiva construtivista, que tem o aluno como um ser pensante,
que já traz consigo saberes essenciais para
ser socializado com o restante da turma, na
perspectiva construtivista, dar-se o nome
de interação, todos os momentos que há
a possibilidade de troca de conhecimento.

A alfabetização é um processo, que tem um
ciclo e demanda alguns saberes, principalmente por se constituir como um conjunto de
códigos necessários à comunicação em uma
sociedade que se relaciona com a leitura e a
escrita enquanto objeto de conhecimento.
Nesse sentido, para os alunos se alfabetizarem é necessário que adquiram habilidades
de ler e escrever, mas também que sejam capazes de utilizar essas habilidades para se comunicar com os contextos ao qual pertencem.

Na perspectiva construtivista, o professor tem um papel fundamental, pois deve
agir como mediador, ou seja, aquele adulto
mais experiente capaz de observar as necessidades educativas dos alunos e propor um ambiente estimulador, que proporcione a construção do conhecimento.

Ferreiro (2008) é a idealizadora de uma concepção de alfabetização, compreendida na:
Perspectiva construtivista, concepção de
ensino e aprendizagem que direciona as
ações de exploração do objeto de conhecimento, considerando o aluno como ponto de partida para todo o processo de alfabetização, como ser ativo, que traz consigo
conhecimentos sobre a linguagem que se
escreve e quando colocado frente ao desafio de codificar e decodificar a leitura e a
escrita coloca todos os seus conhecimentos em relação para que possa construir o
conhecimento (FERREIRO, 2008, p. 83).

Segundo Bezzotto (2010) o conceito
de letramento entra em cena e amplia a:
Visão de alfabetização, chamando a atenção não apenas para o domínio da prática
de ler e escrever (codificar e decodificar),
mas também para os usos dessas habilidades em práticas sociais em que ler e escrever é necessário (BEZZOTTO, 2010, p. 36).
O letramento implica no que se entende por uma visão de alfabetização que
vai além da decodificação de sílabas e letras na palavra ao qual professores alfabetizadores chamam de um todo para que
se adquira, nesse processo de ler e escrever as práticas sociais de leitura e escrita.
Diante do exposto, percebeu-se que a prática social de leitura e escrita é o aspecto
principal no processo de alfabetização que o
termo letramento vem explicar. Ou seja, a prática social de leitura e escrita é o próprio letramento, isso porque além de codificar e decodificar as letras que compõem as palavras,
os alunos do ciclo de alfabetização necessi665
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tam também ler com competência leitora, assim como também compreender tudo que ler.

AS SALAS DE ALFABETIZAÇÃO E
LETRAMENTO

Nesse sentido, faz-se necessário buscar uma
Sendo parte das turmas das séries iniciais
teoria que define o letramento, é o que Soares do Ensino Fundamental, as salas de alfabe(2008) faz, caracterizando o letramento como: tização e letramento estão incluídas no chamado ciclo de alfabetização, que segundo
É o resultado da ação de ensinar e apren- Cagliari (2010, p. 31) tem início no “primeider as práticas sociais de leitura e escri- ro ano e termina no terceiro ano do Ensino
ta: é o estado ou condição que adquire um Fundamental de nove anos”. O ciclo de algrupo social ou indivíduo como consequ- fabetização é o momento em que os alunos
ência de ter-se apropriado da escrita e de a partir da faixa etária de seis anos adensuas práticas sociais (SOARES, 2008, p. 54). tram a escola, muitos deles vindo da Educação Infantil, mas há uma minoria significatiCom a definição de letramento foi possí- va ingressando na escola pela primeira vez.
vel compreender a sua gênese, baseada no
estado e na condição que os alunos no ciDiante da Educação Básica obrigatória,
clo de alfabetização tem como consequên- estão os Anos Iniciais do Ensino Fundamencia ao participar de uma educação em que tal, que de acordo com a Lei de Diretrizes e
os objetos de conhecimento venham o mais Bases da Educação Nacional de 1996, Lei
próximo possível de suas vivências sociais. n° 9394/96 propõe essa etapa da Educação
Básica em ciclo ou séries, aspecto que comA contextualização das ações referente ao põe o primeiro, o segundo e o terceiro ano
processo de alfabetização quando se tem ou o ciclo de alfabetização que se inicia no
o letramento como objetivo de um traba- primeiro ano e se encerra no terceiro ano.
lho coletivo na escola, torna-se importante
para que os alunos se alfabetizar letrando.
Nas salas de alfabetização é obrigatório ter
um professor alfabetizador formado em pedaPortanto, compreende-se que letramento é gogia, como especifica a LDB Lei n° 9394/96.
diferente de alfabetização, mas que os dois Nesse sentido, esse professor alfabetizador ao
se complementam em um processo que tem adentrar em sua sala de aula no início do ano
o aluno como protagonista do seu próprio letivo necessita obter conhecimentos que são
conhecimento, mas para isso é preciso que o necessários à sua prática educativa junto aos
professor tenha intencionalidade, baseada em alunos que apresentam dificuldades ou não
uma concepção de ensino e aprendizagem. nesse processo complexo de aprendizagem.
O professor alfabetizador segundo Cagliari (2010) desde o início do ano letivo,
nas salas de alfabetização precisa conhecer os seus alunos, fazendo para isso um:
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Diagnóstico para que possa planejar a sua
intervenção pedagógica; Os níveis conceituais da escrita e da leitura que as crianças trazem ao chegar à escola, ou que alcançaram
num determinado momento; Como fazer um
diagnóstico dos níveis psicogenético da escrita e da leitura e como interpretá-los; Como
fazer o diagnóstico de estágios cognitivos e
dos níveis operatórios em que as crianças se
encontram e como identificá-los; Como diagnosticar os conhecimentos da linguagem que
se escreve e da leitura que já possuem; Que
habilidades linguísticas as crianças já alcançaram e quais precisam alcançar; Como agrupar
ou enturmar os alunos após o diagnóstico; Os
pressupostos teóricos para uma intervenção
pedagógica; Como intervir na zona de desenvolvimento proximal de cada criança ou grupo de crianças para que todos os alunos, no
final do processo, atinjam patamares comuns
de conhecimento (CAGLIARI, 2000, p. 31).

O melhor caminho que o professor alfabetizador precisa seguir para conhecer os seus alunos na sala de alfabetização, segundo Lerner (2011) está em:

Dessa forma, cabe ao professor alfabetizador exercer a função de um professor pesquisador, para que possa conhecer o que
os seus alunos já sabem sobre a leitura e a
escrita, nesse sentido o diagnóstico e a intervenção pedagógica são necessários para
que ele possa trabalhar junto aos alunos, levando-os a aprender e avançar em suas hipóteses de escrita, assim como também é
possível diagnosticar as dificuldades de aprendizagem nesse processo de alfabetização.

Segundo Lerner (2011, p. 56) o trabalho do
professor alfabetizador nas salas de alfabetização e letramento, deve partir das “aprendizagens e dificuldades dos alunos”. Nesse sentido, o professor alfabetizador deve
estar atento a tudo que os alunos já sabem
ou não, devendo ser um trabalho com intencionalidade para que possa favorecer as
aprendizagens necessárias para sanar as dificuldades na alfabetização e no letramento.

Fazer a sondagem diagnóstica, com palavras contextualizadas em um campo semântico, seguida de uma frase, em seguida, solicitar que os alunos leiam o que escreveram
para que possa interpretar as suas escritas e
assim planejar atividades que visem a compreensão dos conhecimentos necessários
para ler e escrever (LERNER, 2011, p. 56).
É atribuição do professor alfabetizador ter
clareza do seu papel de mediador, pois só levantando os conhecimentos prévios dos alunos é que poderá planejar intervenções pontuais que irá contribuir com as aprendizagens e
dificuldades dos alunos nas salas de alfabetização dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

Para Cagliari (2010, p. 31) nas salas de alfabetização, faz-se necessário que o professor
entenda que ao “entrar na escola, os alunos já
trazem consigo uma forma de pensar a leitura
e a escrita adulta”, assim fica mais fácil buscar estratégias para possibilitar o ensino e a
aprendizagem da leitura e da escrita e sanar as
dificuldades de aprendizagem desses alunos.
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AS CONTRIBUIÇÕES DO PAPEL DO
PROFESSOR ALFABETIZADOR NO
PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E
LETRAMENTO NO PRIMEIRO ANO
DO ENSINO FUNDAMENTAL
Para contribuir com o processo de alfabetização e letramento nas salas de aulas
junto aos alunos, segundo Cagliari (2010)
muitos estudos, pesquisas e experiências
foram realizadas por autores na área da alfabetização e letramento, que afirmam ser:
Possível alfabetizar crianças a partir de seis
anos de forma prazerosa e natural, dentro
de uma perspectiva construtivista sociointeracionista. Tenho encontrado classes de
alfabetização cujos alunos, ao chegarem à
escola, apresentam vários níveis conceituais
em relação à leitura e à escrita, conforme os
citados por Emília Ferreiro em suas descobertas, e também em vários estágios cognitivos, tendo em vista a estruturação da inteligência de Piaget (CAGLIARI, 2010, p. 31).

Compreendeu-se que o processo de alfabetização e letramento ocorre nas salas de aula do Ensino fundamental, denominada de séries iniciais, que comportam
os primeiros, os segundos e os terceiros
anos, aspecto que é dividido em ciclo, se
constituindo como ciclo de alfabetização.
Nesse sentido, percebeu-se a importância do trabalho pedagógico do professor alfabetizador e sua organização prática
para que o processo de alfabetização possa acontecer, dessa forma faz-se necessário ter como ponto de vista, que as salas
de alfabetização implicam um profissional
competente, que tem conhecimentos específicos e que esteja a todo tempo observando os alunos, para que possa compreender o processo alfabetização e letramento.

Diante do exposto, percebeu-se que é possíDe acordo com Frade (2003) nas salas de
vel iniciar o processo de alfabetização e letramento a partir de seis anos de idade, porém há alfabetização e letramento, a aprendizagem
uma ressalva, esse processo deve acontecer de da leitura e da escrita ocorrem em um proforma tranquila e prazerosa para as crianças. cesso envolvendo saberes específicos, que
precisam aparecer frente à prática pedaSegundo Cagliari (2000, p. 31) as ações dire- gógica do professor alfabetizador, por que:
cionadas às crianças nas salas de alfabetização
O professor alfabetizador precisa selecioe letramento pelo professor alfabetizador devem partir do “diagnóstico do desenvolvimen- nar os melhores conteúdos, métodos de ento real de cada criança na sala de alfabetização, sino, de procedimentos, estratégias, ações e
inclusive as dificuldades de aprendizagem”. procedimentos que devem estar apropriados
Somente por meio do diagnóstico de cada aos conhecimentos prévios dos alunos e no
criança é que o professor alfabetizador pode- sentido de levá-los a aprender de modo que
rá programar a intervenção pedagógica para reflitam sobre a linguagem que se escreve,
cada nível conceitual apresentado e principal- envolvendo-se nos materiais impressos para
mente em relação às dificuldades de aprendi- que consigam compreender a linguagem eszagens nesse processo que é tão complexo. crita que precede a leitura e pensar sobre
elas desenvolvendo os conhecimentos sobre o seu conceito (FRADE, 2003, p. 121).
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Na prática da sala de alfabetização e letramento as características da turma envolvem
os principais aspectos que compõem a turma, isso porque o ambiente de sala de aula
é considerado como fator relevante para o
processo de aprendizagem da leitura e da escrita, bem como do seu uso social e o professor alfabetizador contribui para esse ambiente permite tais ações durante esse processo.

o sistema de escrita e o uso exclusivo da leitura de modo a que estes objetos de conhecimentos se interrelacionam, o que significa
alfabetizar letrando (FRADE, 2003, p. 122).

O processo de alfabetização e letramento
é considerado complexo, porque envolve diversos saberes, principalmente os conhecimentos prévios, aqueles que as crianças trazem consigo e que devem ser considerados
Diante do exposto, compreendeu-se que pelo professor alfabetizador na sala de aula.
para garantir o processo de alfabetização
e letramento, os atores dessas salas, comSegundo Frade (2003, p. 122) observando
preendidos como: o professor alfabetiza- o trabalho do professor alfabetizador e a sua
dor, os alunos e os recursos materiais, estes contribuição para as aprendizagens dos aluprecisam estabelecer relações de modo que nos, na prática é importante que ele considehaja envolvimento, para que os alunos se- re o aspecto relacionado ao “letramento que
jam motivados a aprender a ler e escrever. deve ser explícito, contudo os recursos materiais, como cartazes com textos, parlendas,
Dessa forma, entendeu-se que cada perso- trava-línguas e até mesmo o alfabeto são bem
nagem, nas salas de alfabetização e letramen- vindos”. Isso porque, esses recursos completo, precisa desenvolver o seu papel, tanto os tam um ambiente informativo, letrado e com
professores alfabetizadores quanto os alunos. caráter informativo em que os alunos podem
Nesse sentido, observou-se que questões e buscar apoio para os seus pensamentos soações relacionadas à curiosidade, a investiga- bre as escritas e as linguagens que se escreve.
ção e a motivação são atitudes que os alunos
precisam demonstrar perante as aulas em que
Observou-se que no contexto da sala
a linguagem escrita e a leitura estão sendo me- de alfabetização o professor alfabetizador
diadas, isso porque durante as aulas os alunos deve funcionar como o organizador do proprecisam estar empenhados a se envolver no cesso de alfabetização, pois é compreenditrabalho pedagógico que está acontecendo. do como mais um em sala de aula, levando
em conta o que as crianças se expressam
Com relação aos resultados frente às salas oralmente e por meio de suas atitudes.
de alfabetização e letramento, Frade (2003)
explica que tanto o professor quanto a escola
Para Frade (2003, p. 123) o professor alfaprecisam:
betizador deve “considerar o protagonismo
Almejam bons resultados quando o assunto dos alunos nas salas de alfabetização que
é alfabetização, isso porque o processo de al- é de grande importância para o ensino e a
fabetização das crianças apresentam resulta- aprendizagem”. Porque são nessas falas, nesdos, principalmente para a formação de bons se momento de expressão que o professor irá
leitores e produtores de textos. Nesses aspec- observar para poder agir, de modo a funciotos, a atenção deve ser dobrada e se reflete nar na Zona de Desenvolvimento Proximal,
como um desafio para o professor alfabetiza- entre o que os alunos já sabem e o que predor, que deve organizar o trabalho pedagógi- cisam conhecer para se tornarem alfabéticos.
co de modo a contemplar ao mesmo tempo
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Compreendeu-se que são vários os fatores que o professor alfabetizador contribui e influencia nas salas de alfabetização
e letramento, nesse sentido também pode
contribuir com as aprendizagens dos alunos sobre a leitura e a escrita, manter uma
sala bem organizada, com um planejamento específico de acordo com os níveis conceituais que os alunos apresentam é de
grande importância para o professor alfabetizador e para a aprendizagem dos alunos.

conceituaram a alfabetização e o letramento
como um processo complexo, descreveram o
contexto das salas de alfabetização e letramento
e apresentaram as contribuições do professor alfabetizador para na aprendizagem da leitura e da
escrita, sendo utilizada a técnica de observação
para a análise e o fichamento das bibliografias.

Segundo Severino (2007, p. 102) a observação
tanto pode ser realizada como “processo mental para apreender as coisas e acontecimentos,
comportamentos e atributos pessoais e conPROCEDIMENTOS
cretas interrelações quanto como técnica orgaMETODOLÓGICOS
nizada, sendo um meio de medir por descrição,
classificação e ordenação”. Dessa forma, transComometodologia,sedefiniuapesquisadebase cendendo a simples constatação dos dados e
bibliográfica com a abordagem descritiva, partin- permitindo a apreensão direta dos fenômenos.
do da revisão da literatura que foi realizada em bibliotecascomaleituradelivroseartigoscientíficos.
Esta pesquisa teve como aportes os trabalhos
de Ferreiro (2008) que apresentou suas pesquisas
Segundo Gil (2002, p. 34) a pesquisa biblio- de modo a compreender as expressões infantis
gráfica é então realizada com o intuito de: frente ao processo de alfabetização, de Cagliari
(2010) que escreveu sobre o processo de alfabeLevantar um conhecimento disponível sobre tização diante das letras, trazendo o significados
teorias, a fim de analisar, produzir ou explicar e a importância dos signos e sua interpretação
um objeto sendo investigado. Nesse sentido, para a aquisição da leitura e da escrita, de Lerner
essa pesquisa bibliográfica visa então, analisar (2011) que trouxe para as discussões a necessidaas principais teorias de um tema e pode ser re- de de uma transformação nas ações que precealizada em diferentes finalidades na tentativa dem a alfabetização e o letramento, entre outros.
da resolução de um problema (GIL, 2002, p. 34).
Nesta pesquisa foram analisados alguns liSeguindo esse pressuposto, compreendeu-se vros que discutem e apresentam reflexões, suque a metodologia da pesquisa é um conjunto gestões que podem contribuir para uma maior
detalhado e sequencial de métodos e técnicas compreensão sobre o processo de alfabetizacientíficas a que foram utilizadas ao longo da ção e letramento, bem como a contribuição do
elaboração deste trabalho, cuja intenção foi con- papel do professor alfabetizador para a aprenseguir alcançar o objetivo da pesquisa proposto dizagem da leitura e da escrita no primeiro ano
inicialmente, atendendo os critérios estabeleci- do Ensino Fundamental. Nesse sentido, refledos para a busca de informações mais confiáveis. tiu-se sobre as possibilidades metodológicas
do trabalho docente frente a complexidade
O trabalho de pesquisa bibliográfica foi desen- dos conceitos e conteúdos que devem ser revolvido seguindo as seguintes etapas: coletas de fletidos pelas crianças durante as intervenções
materiais na biblioteca da faculdade em livros e nas salas de aula de alfabetização e letramento.
artigos científicos que foram selecionados, porque trouxeram a temática principal, dessa forma
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a elaboração do presente trabalho, percebeu-se que o professor alfabetizador
tem grande contribuição no processo de alfabetização e letramento dos alunos no primeiro ano, desse modo sua atuação no contexto do Ensino Fundamental é essencial,
principalmente quando possibilita a intervenção por meio dos diversos recursos impressos que são fundamentais para o ensino e a aprendizagem da leitura e da escrita.
A definição de alfabetização e letramento foi relevante para a compreensão das características específicas deste ciclo, principalmente no contexto da leitura e da escrita que são os objetos
de conhecimento presentes em âmbito escolar, isso porque cada criança apresenta conhecimentos prévios que devem ser consideradas pelo professor alfabetizador, no momento do seu
planejamento, sendo necessária a interação entre a turma durante o desenvolvimento das atividades nas salas de alfabetização. Compreender a caracterização das salas de alfabetização foi
de grande importância, visto que por meio dela é possível possibilitar aos alunos atividades que
favoreçam a aprendizagem, desde que sejam baseadas na leitura contribuindo para a reflexão da
linguagem oral e escrita fundamental para o processo de alfabetização e letramento dos alunos.
Portanto, o papel do professor alfabetizador tem contribuição para o processo de alfabetização e letramento, pois é por meio da sua intencionalidade nas atividades que os alunos podem refletir sobre a leitura e a escrita nas salas de alfabetização. Dessa forma, ficaram claros os objetivos, as ações do professor alfabetizador e seu papel de organizador
dos recursos materiais impressos e das interações que contribuem para o processo de alfabetização e letramento, da mesma forma que são relevantes para o desenvolvimento dos alunos e o prosseguimento dos estudos no Ensino Fundamental. É a intervenção
que vai envolvendo os alunos na linguagem oral e escrita, de modo a atribuir significado
as escritas produzidas, a partir de um trabalho pautado no diálogo e na interação com os
alunos nos mais variados níveis conceituais, proporcionando um trabalho coletivo, dando oportunidades aos alunos de participarem ativamente do processo de ensino aprendizagem de modo a trocar experiência e se tornarem leitores e escritores competentes.
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A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA LUDOTERAPIA
Resumo: A ludoterapia utiliza o brincar para mediar às técnicas que vão ajudar a criança a

resolver suas angustias e conflitos. O lúdico é uma ferramenta imprescindível na mediação do
conhecimento, estimula a criança enquanto trabalha com material concreto, jogos, ou seja,
tudo o que ela possa manusear refletir e reorganizar. O brincar é uma forma de linguagem
plena em que a criança não mede esforços para expressar todos os seus desejos, emoções
e anseios. O psicólogo vai se apropriar desse recurso rico que é o lúdico, para realizar suas
análises e reflexões teóricas. Este artigo apresenta brevemente uma dissertação em relação à
ludoterapia e sua relação com o brincar.

Palavras-chave: Lúdico, Terapia infantil, Brincar.
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INTRODUÇÃO
Vygotsky (1998), um dos representantes mais importantes da psicologia histórico-cultural, partiu do princípio que o sujeito se constitui nas
relações com os outros, por meio de atividades caracteristicamente humanas, que são mediadas por ferramentas técnicas e semióticas. Segundo a análise desse autor a brincadeira assume uma função de destaque
na vida das crianças, pois através do brincar a criança assume papéis diversos, interage com o outro e se expressa mesmo que simbolicamente.
Ainda, segundo Vygotsky (1998), a brincadeira pode agir na zona de desenvolvimento proximal, ou seja, o indivíduo possui uma zona de desenvolvimento
real cuja propicia a geração daquelas capacidades que ele (o indivíduo) consegue desenvolver sem a ajuda de ninguém, são conhecimentos já consolidados.
Existem ainda outros conhecimentos que apontam que o indivíduo consegue fazer apenas quando interagindo com outros parceiros, esses conhecimentos são chamados de potenciais, quer dizer
que ele pode alcançar, entretanto ainda estão em desenvolvimento.
Ainda, segundo a ótica do brincar, quanto mais a criança brinca, assume papéis diversos e interage com outros atores, mais ela
vai consolidando conhecimentos de forma autônoma, contribuindo para que essa distância entre zona de desenvolvimento real e potencial se aproximem, e a criança avance em seus conhecimentos.
Para a criança, a brincadeira é uma das atividades de maior importância, pois
além de ser uma ação prazerosa, a criança se expressa de diversas formas, soluciona seus problemas, assume papéis e aprende com eles. Usa sua imaginação,
cria mecanismos de saída de situações diversas e atua juntamente com o outro.
Considerando a importância do brincar, o objetivo deste artigo será o de analisar as contribuições do brincar para a terapia infantil. Logo, a proposta deste artigo será dividida em três partes: sendo a primeira tratando da ludoterapia como a terapia das crianças; a
seguir, na segunda parte será apresentado a relação entre ludoterapia e o
brincar; e, ao término, será apresentado na terceira parte as algumas considerações finais sobre o conteúdo apresentado no decorrer do trabalho.
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LUDOTERAPIA: A TERAPIA DAS
CRIANÇAS

A ludoterapia conhecida como
uma terapia adaptada ao trato com
as crianças, através do brincar, é um
ramo da psicologia onde os psicólogos se apropriam dos recursos utilizados pelas crianças expressos de
diversas formas (jogos, histórias, músicas, canções, danças, arteterapia,
troca de ideias, dentre outras formas
de manifestações as brincadeiras)
para ajudar a criança a resolver seus
conflitos/aflições sociais e familiares.

Segundo Feijoo (1997), a ludoterapia em seu significado ampliado:
[...] significa a aplicação de procedimentos de psicoterapia através
da ação do brincar, mais especificamente, é o processo psicoterapêutico, que lançando mão do brinquedo, vai, através, da brincadeira
constituir-se na estratégia utilizada
pelo psicoterapeuta, a fim de que
se possa rumar no sentido da autenticidade, aspecto este que fundamenta a essência da psicoterapia
de base fenomenológico-existencial [...]” (FEIJOO, 1997, p. 4-11).

Esse tipo de terapia voltada
para as crianças centraliza o brincar como ponto crucial das descobertas do próprio eu e das resoluções de seus conflitos internos.
Heidegger afirma que a compreensibilidade do ser se funda no processo de escuta e fala. As crianças aprendem a resolver seus conflitos quando
elas são escutadas e ouvidas, mas
muitas vezes esse recurso é insuficiente sendo necessário, partir desse
pressuposto que a criança revela no
brincar características das situações
vividas, conflitos, medos e angustias.

A prática usada na ludoterapia se pauta em três métodos
são eles: fenomenológico, comportamental
e
psicanalítico.
O método fenomenológico é o discurso que toma o papel central. Heidegger afirma que é no discurso que
o indivíduo revela aquilo que está
oculto. Esse método tem a pretensão
de esclarecer os conflitos do homem
a partir da sua própria existência.
“O estar só é um modo deficiente
de ser-com” (Heidegger 1988, p.172).
Então esse método se pauta no discurso e em variadas linguagens a partir da existência do próprio homem.

675

Revista Educar FCE - 22 ª EDIÇAO - JULHO / AGOSTO - 2019

No método comportamental, que
tem no seu bojo os princípios positivistas, a terapêutica vai ocorrer através
da sistematização das contingências
de reforço, frente aos comportamentos desadaptados de uma dada criança. A partir de tal sistematização a
criança vai reaprender os comportamentos, que se tornarão adaptados.

O indivíduo quando tem um percurso de infância normal e saudável
resolve problemas facilmente, porém
existem percursos que trouxeram
traumas que muitas vezes na vida
adulta se encontram no inconsciente,
o indivíduo não consegue se libertar
e avançar em certas situações, pois
sua vida está presa a esse passado,
causando tristezas e perturbações.

A criança nem sempre soube brin- É nesse sentido que a prática psicar de bonecas por exemplo. O pró- canalítica atua, voltando na raiz do
prio comportamento de brincar é problema, no inconsciente e traaprendido e envolve a aprendizagem zendo esses traumas ao consciente.
de um repertório mínimo (DE ROSE
e GIL, 2003). A criança quando brinca, interpreta papéis, imita os adultos
ou coisas do mundo real e fantástico. A partir desta análise seria possível
ao terapeuta interpretar os resultados da aplicação da terapia para então
compreender o mundo interno e a dinâmica da personalidade da criança.
Já o método psicanalítico o processo terapêutico se consiste
em conhecer e entender a origem dos problemas e conflitos.
Os conflitos e incidentes mais marcantes na nossa evolução psíquica remontam, segundo Freud, à época da
infância (primeira infância, sobretudo).
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Considerando tais elementos defende-se uma concepção de brincar que
valorize o desenvolvimento integral
do ser humano nos aspectos físico,
social, cultural, afetivo, emocional e
cognitivo. Para tanto, se faz necessário conscientizar os pais, educadores
e sociedade em geral sobre a ludicidade que deve estar sendo vivenciada na infância, ou seja, de que o brincar faz parte de uma aprendizagem
prazerosa não sendo somente lazer,
mas sim, um ato de aprendizagem.

Neste contexto, o brincar proporciona a criança estabelecer regras
constituídas por si e em grupo, contribuindo na integração do indivíduo na
sociedade. Deste modo, à criança estará resolvendo conflitos e hipóteses
de conhecimento e, ao mesmo tempo,
desenvolvendo a capacidade de compreender pontos de vista diferentes,
de fazer-se entender e de demonstrar
sua opinião em relação aos outros.

LUDOTERAPIA: RELAÇÃO COM O
BRINCAR

A brincadeira é a principal atividade das crianças, é considerada uma
ação
de relação com o mundo e
de interação com os outros. O brincar é uma atividade humana que
vai se sofisticando na medida em
que as crianças são estimuladas
pelo meio e pelas relações de vivências, conforme Barbosa (2014):

As criações das crianças são permeadas por um modo imaginário de agir
no mundo, as crianças transitam, individualmente e em grupo, entre a fantasia e realidade, pois possuem uma
modalidade lúdica, vinculada ao jogo,
à brincadeira, à curiosidade, à alegria,
à fantasia (BARBOSA, 2014, p.663).

Em relação ao brincar, Macedo, Petty e Passos (2005, p. 1314) trazem a seguinte definição:
O brincar é fundamental para o
nosso desenvolvimento. É a principal atividade das crianças quando
não estão dedicadas às suas necessidades de sobrevivência (repouso,
alimentação, etc.). Todas as crianças
brincam se não estão cansadas, doentes ou impedidas. Brincar é envolvente, interessante e informativo.
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Envolvente porque coloca a criança em um contexto de interação em
que suas atividades físicas e fantasiosas, bem como os objetos que
servem de projeção ou suporte delas, fazem parte de um mesmo contínuo topológico. Interessante porque canaliza, orienta, organiza as
energias da criança, dando-lhes forma de atividade ou ocupação. Informativo porque, nesse contexto,
ela pode aprender sobre as características dos objetos, os conteúdos
pensados ou imaginados (MACEDO,
PETTY E PASSOS, 2005, P. 13-14).

O brincar e a brincadeira tornam a
ludicidade uma condição para que a
criança atinja um desenvolvimento
humano adequado ao seu meio ambiente. As relações possibilitadas pelo
brincar e pelas experiências vividas
com as outras pessoas vão se sofisticando, as crianças além de se interessar pelo uso do objeto, vão descobrindo os usos feitos pelos adultos desse
mesmo objeto. É quando passam a
desenvolver a brincadeira de faz de
conta - a reprodução quase que fidedigna de uma situação vivenciada no
mundo real - reproduzindo os papéis
sociais que vão conhecendo, as relações que vão observando entre as
pessoas, expressando os valores éticos e morais que estão aprendendo.
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É por meio dessas brincadeiras
que as crianças vão constituindo a
sua personalidade. Além disso, as
crianças põem em prática a função
simbólica, usam um objeto para representar outro. De início, a brincadeira de faz de conta se propõe
apenas a imitar as ações dos adultos, mas depois as crianças passam
a representar sentimentos, valores
e traços típicos das relações que
se estabelecem entre os humanos.

Embora a brincadeira pareça ter o
brinquedo como principal atração, o
que de fato motiva a criança a brincar é o desejo de desempenhar um
papel social, a vontade de reproduzir as vivências de pessoas próximas.
Portanto, o conteúdo da brincadeira é sem dúvida o ser humano, mas
também suas atividades e suas relações sociais e afetivas. Por isso, a
brincadeira é a atividade que mais
influencia a formação e transformação da personalidade da criança.
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O brincar tem estreita relação com
a ludoterapia, porém o brincar de
que aqui falamos não é semelhante
ao brincar em que geralmente observamos as crianças, mas sim aquele
brincar expresso anteriormente por
Macedo, Petty e Passos (2005, p.
13-14), uma vez que a ludoterapia
simplesmente se apropria do brincar enquanto gesto natural da criança para exprimir as suas preocupações em relação a situações de vida,
utilizando objetos familiares à sua
volta para compreender situações
de stress ou novas aprendizagens.

Entretanto, estando na presença
de um adulto que as tenta compreender, proporcionando segurança
e utilizando brinquedos, dá-se um
passo para a expressão e exploração
dos seus sentimentos, pensamentos, comportamentos, dificuldades.
Nesta exploração, a criança enfrenta os seus sentimentos de frustração, agressividade, medo, insegurança, confusão, entre tantos outros.

Percebemos a importância do
brincar para a criança, não só pela
sua utilização num contexto terapêutico, mas também pela imNo ambiente de ludoterapia, é a portância da brincadeira em todas
criança que conduz a brincadeira, as dimensões da vida da criança.
quando quer e como quer, escolhendo os brinquedos e os personagens
que integram a brincadeira. Não se
parte do princípio de que se vai transformar a criança ou fazer coisas para Enfim, o brincar é uma linguagem
ela. O ludoterapeuta está com a crian- de expressão por meio da qual as
ça plenamente, utilizando os seus crianças aprendem sobre o munconhecimentos e suas técnicas para do das coisas e das relações humacompreender a criança através do seu nas, constroem e transformam sua
próprio olhar durante a brincadeira. personalidade e sua inteligência, vivenciam angústias e emoções. Por
isso, brincar não é perda de tempo em nenhuma circunstância. Pelo
As crianças poderão sentir dificul- contrário, é linguagem de aprendades na expressão das suas emo- dizado típica de uma idade e, por
ções e em compreender o impacto isso, essencial e necessária ao deque estas têm na sua vida, pois ain- senvolvimento humano da criança.
da estão desenvolvendo seu lado
emocional, linguístico e cognitivo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo chega à conclusão, que o brincar é a atividade mais relevante entre as crianças. Através da brincadeira, da exploração de objetos, brincadeiras de faz de conta, jogos e a interação dos outros atores sociais, as crianças
vão estabelecendo relações com o mundo e criando sua própria personalidade, estabelecendo mecanismos de saídas para solucionar seus problemas.
O brincar também pode promover a construção do conhecimento, pois o brinquedo apresenta uma função social, uma vez que permite o processo de apreensão, análise, síntese, expressão e comunicação da criança sobre si mesma e o mundo que a rodeia, criando
um sentimento e uma identidade pessoal e social, de pertencer e interagir em uma determinada realidade, evoluindo progressivamente.
O brincar e a terapia aplicada às crianças caminham lado a lado. Uma vez
que o terapeuta se apropria da naturalidade da criança de brincar, para conduzir sua análise apurada, de como a criança se apropria dessa linguagem.
A criança por sua vez na incessante exploração dos objetos e relações que
estabelece com o outro, aprende a respeitar regras de convivência e limites,
porém anteriormente, brincavam ao lado do outro, mas não com o outro. E é
percebendo a presença do outro que começam a serem criadas e respeitadas
às regras. Conviver com outra pessoa exige que se respeitem limites: os limites impostos pelo outro. Surgem por isso alguns conflitos, sendo que é nesta
fase que cresce nas famílias a preocupação com a possibilidade de o seu filho
ser uma criança violenta, antissocial, retraída, entre outras preocupações.
Normalmente não há motivo para preocupação, pois as crianças estão apenas a crescer e a aprender cada vez mais durante o brincar e
isso contribui para o seu desenvolvimento do comportamento humano.
Porém, existem situações em que as aflições das crianças fogem ao controle familiar e geralmente nestes casos o ludoterapeuta é solicitado, pois
ele irá diagnosticar, através dos métodos da ludoterapia, quais são as tensões que assolam a vida da criança, através da sua própria ótica o “Brincar”.
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ADOLESCENTES NA FUNDAÇÃO CASA: UM OLHAR DOCENTE SOBRE
SUA DEFASAGEM ESCOLAR E O ENVOLVIMENTO FAMILIAR
RESUMO: O presente artigo expõe a percepção de professores da rede estadual de ensino

sobre a defasagem e o envolvimento familiar na vida escolar de adolescentes cumprindo
medida socioeducativa em unidades de internação e internação provisória localizadas no
município de São Paulo. Trata-se de um estudo qualitativo exploratório, cujo objetivo é a
caracterização inicial do problema. Para tal, foram entrevistados dez professores da rede
estadual de ensino que também lecionam em unidades Fundação CASA. A maioria dos
entrevistados concorda com a percepção de que a defasagem escolar é maior em seus alunos
que cumprem medida socioeducativa, os professores percebem que o afastamento dos pais ou
responsáveis do processo de ensino aprendizagem de seus filhos, mais eventuais dificuldades
de aprendizagem levam o aluno à defasagem escolar e posterior evasão. Consequentemente,
o tempo ocioso fora da escola, somado à falta de supervisão parental em áreas de relativa
vulnerabilidade social, pode levar o adolescente a situações de risco de envolvimento com o
ambiente infracional.

Palavras-chave: Medida Socioeducativa; Fundação CASA; Defasagem Escolar; Família.

683

Revista Educar FCE - 22 ª EDIÇAO - JULHO / AGOSTO - 2019

FOMENTANDO A DISCUSSÃO

INTRODUÇÃO
O presente artigo expõe a percepção
de professores da rede estadual de ensino sobre a defasagem e o envolvimento familiar na vida escolar de adolescentes
cumprindo medida socioeducativa em unidades de internação e internação provisória localizadas no município de São Paulo.
Levantar questionamentos e fomentar a
discussão a respeito do perfil dos adolescentes envolvidos na prática infracional é muito
importante para a identificação dos aspectos que possivelmente influenciaram o seu
envolvimento com o meio infracional. Espera-se, com isso, lançar luz sobre a importância do envolvimento da família na formação
dos indivíduos e na importância da inserção
do indivíduo no ensino formal como meio
de afastamento do ambiente infracional.
Sendo assim, este artigo tem por objetivo analisar e discutir dados de um estudo
realizado em 2017 a respeito da percepção de professores da rede estadual de ensino sobre a defasagem e o envolvimento familiar na vida escolar de adolescentes
cumprindo medida socioeducativa em unidades de internação e internação provisória localizadas no município de São Paulo.
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A adolescência é um importante período
de desenvolvimento da subjetividade, no
qual as experiências psicossociais se articulam aos processos biológicos (RIBEIRO e
VELTEN, 2016). Medos, desejos, ansiedades,
perspectivas de futuro somam-se às mudanças fisiológicas e novas descobertas. No
entanto, apesar de alguns aspectos serem
comuns a todos os adolescentes, podemos
observar uma diversidade na maneira como
este período é vivido e sentido pelo indivíduo, em razão das diferenças de classe social e de gênero (OZELLA e AGUIAR, 2008).
Pois é no contexto das classes sociais menos privilegiadas que, em sua grande maioria, se insere o adolescente que cumpre medida socioeducativa (COMERLATO, 2017).
assim, a motivação para a realização desta pesquisa foi incentivar a reflexão sobre
os jovens que estão ou que, em algum momento de sua juventude, estiveram internados em instituições socioeducativas, fomentando, ao mesmo tempo, a discussão
do assunto entre os educadores que com
eles convivem, ou que possam vir a conviver, durante o momento em que estes jovens se encontram privados de liberdade.
Esta reflexão torna-se crucial na atual conjuntura, pois, como bem nos afirma Craidy
(2017), existe um clamor por punição na sociedade brasileira, que se mostra intimidada não apenas pelo clima de violência nas
ruas, como também pelo tom alarmista dos
meios de comunicação que anunciam crise
em todos os setores. Sob esta perspectiva,
a autora afirma que diferentes dados apontam que o envolvimento do adolescente
com o meio infracional é consequência tanto de sua exclusão da escola como de eventuais dificuldades de integração na instituição de ensino com múltiplas reprovações.
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Vale lembrar que, de acordo com a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015) a educação básica se
divide em três níveis: educação infantil, que
compreende formalmente a faixa de 0 a 5
anos de idade, o ensino fundamental, de 6 a
14 anos de idade, e o ensino médio, de 15 a
17 anos de idade. Ribeiro e Cacciamali (2012)
consideram em situação de defasagem escolar os alunos que não possuem, no início
de cada ano letivo, os anos de estudo compatíveis com a sua idade. As mesmas autoras
apontam que, geralmente, os determinantes
da defasagem idade-série são: entrada tardia na escola, evasão ou repetência escolar.

A não apropriação do espaço educativo pelos jovens estudantes pode ser explicada pelo fato de que a compreensão
de Educação como um direito fundamental de todos os homens, ainda não se constituiu plenamente, sendo que para muitos
este direito consiste em um privilégio cedido apenas a alguns (FONSECA, 2013).
Para quebrar este paradigma faz-se necessário uma aproximação do ensino formal
para com a realidade destes adolescentes
que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Avaliando-se o contexto escolar, Zanella (2010) observa que o aluno nem
sempre é visto e reconhecido como um sujeito de direitos, cabendo a ele, muitas vezes,
apenas obedecer sem questionar. A autora também aponta que, no ambiente formal
de ensino, somente há preocupação com
o aluno quando este ocasiona uma quebra
nas normas estabelecidas, da mesma forma,
caso este aluno vivencie a escolarização sem
aprender, mas não questionar as normas, raramente ele será motivo de preocupação.

Em um estudo sobre o envolvimento de
adolescentes com a criminalidade urbana,
tendo como foco a cidade de São Paulo, Paula
(2015) ressalta que presentemente, a pobreza
permanece como chave explicativa do envolvimento de adolescentes com atos ilícitos, no
entanto esta condição social tem sido ressignificada e reinterpretada, devendo ser a prática
do ato infracional entendida como o resultado de direitos sociais violados. Neste cenário, escola e família constituem dois pilares
Sendo assim, cabe à escola não apenas a
fundamentais para a garantia desses direitos. identificação precoce de indivíduos de risco em termos conduta antissocial, mas tamEm um estudo envolvendo 577 adolescen- bém a utilização de estratégias pedagógicas
tes e jovens, de ambos os sexos, residentes que conduzam estes jovens ao desenvolvino interior do estado de São Paulo, Pessoa e mento de suas habilidades positivas, o que,
Coimbra (2016) apontam um histórico de fra- por sua vez, acarretará em um aumento de
casso das instituições escolares na vida dos sua autoestima e diminuição do abandono
adolescentes com envolvimento no tráfico. De escolar (GEQUELIN e CARVALHO, 2007).
acordo com os dados do estudo, esse fracasso
é marcado por reprovações, expulsões e falta
No que se refere ao papel da família, inde significado em relação à instituição esco- dependentemente de seu arranjo, fica claro
lar. Os pesquisadores observaram que gran- que seu papel vai além da garantia da sobrede parcela dos adolescentes que invadiram a vivência física (PASCHOAL, 2011), pois que
instituição de ensino, o fez porque se sentiam o apoio parental, em nível cognitivo, emociodesconfortáveis no contexto escolar, inadap- nal e social, permite à criança desenvolver
tados às rotinas propostas, com um senso repertórios saudáveis para enfrentar as dide não pertencimento ao espaço educativo. ferentes situações cotidianas (EISENBERG e
cols., 1999 apud DESSEN e POLONIA, 2007).
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Sendo assim, as figuras parentais exercem
grande influência na construção dos vínculos
afetivos, da autoestima, autoconceito e, também, constroem modelos de relações que são
transferidos para outros contextos e momentos de interação social (VOLLING e ELINS,
1998 apud DESSEN e POLONIA, 2007).

seus filhos. Há ainda os que querem participar, mas não sabem como fazê-lo e também
os que não querem participar por negligência
ou mesmo por ignorância, ou seja, não percebem o processo formal de ensino-aprendizagem que a escola representa, como
um fator importante na vida de sua prole.

Sob essa perspectiva, a participação da
família no ambiente escolar é fundamental
também para o processo ensino-aprendizagem (SOUSA, 2012). Durante o seminário
sobre políticas educacionais, ocorrido em outubro de 2013, o então promotor de justiça
do Ministério Público do Estado de São Paulo, Luiz Antonio Miguel Ferreira, pronuncia
que essa relação da família com a escola deve
ser plenamente participativa (ABE, 2013).

Consequentemente, a não participação
dos pais na vida escolar dos filhos pode ser
apontada como um importante fator para a
ocorrência de prejuízos como o abandono
e a defasagem escolar. Por sua vez, o afastamento da criança e do adolescente do
convívio escolar acaba por impelir esse jovem a situações de risco infracional (DOMINGO, 2014; GUSSO e DOTTA, 2016;
LEFEVRE et. al, 2014; MOTTA, 2016).

Para Beatón (2009) a família se constitui
como a primeira e permanente educadora das
novas gerações. O autor esclarece que famílias
promotoras do desenvolvimento infantil são
aquelas que se mobilizam constantemente na
busca de conhecimentos necessários que lhes
permitam realizar cada dia melhor o seu papel
educativo. Para o pesquisador, estas famílias
não delegam sua função educativa à escola, porque acreditam que a responsabilidade
desta instituição educativa é complementar e enriquecer as atividades que a família
realiza, devendo ambas, desta forma, trabalhar em conjunto para melhores resultados.

Ao longo dos anos, o Brasil sofreu mudanças na maneira como lidar com menores que
cometerem ato infracional. O estado de São
Paulo também seguiu essa mudança e em
2006 a antiga Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (Febem) foi substituída pela
Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Fundação Casa)
no atendimento aos adolescentes que cumprem medida socioeducativa (CONANDA,
2006). Seis anos após, foi promulgada a lei nº
12.594/2012 que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE).
A legislação do SINASE regulamenta a execução das medidas socioeducativas destinadas
Infelizmente, de acordo com Oliveira ao adolescente que praticou ato infracional
(2010), ainda que as mudanças na socieda- em todo território nacional (BRASIL, 2012).
de tenham sido muitas, é possível perceber
que a escola do presente ainda é vista com
De acordo com o artigo 2º do Estatuolhos do passado e que tal perspectiva se re- to da Criança e do Adolescente (ECA), são
flete nas expectativas criadas pelos pais em elegíveis à aplicação de medidas socioerelação à educação de seus filhos. Sendo as- ducativas pessoas na faixa etária entre 12
sim, apesar da participação dos pais ser um e 18 anos, podendo-se, excepcionalmendireito, a realidade apresenta país que, de- te, estender sua aplicação para jovens com
vido a problemas e necessidades variadas, até 21 anos incompletos (BRASIL, 1990).
não conseguem participar da vida escolar de
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O art. 112 do Estatuto informa que medidas socioeducativas são medidas aplicáveis
a adolescentes autores de atos infracionais e
apresentam um caráter predominantemente
educativo e não punitivo. Já os artigos subsequentes discriminam os tipos de medidas
que podem ser aplicadas de acordo com a natureza e a gravidade do ato. São elas: advertência (prevista pelo art. 115); obrigação de
reparar o dano (art. 116); prestação de serviços à comunidade (art. 117); liberdade assistida ou L.A. (arts. 118 e 119); semiliberdade
(art. 120) e a medida mais grave, a internação (prevista pelos arts. 121 a 125 do ECA).
É desta última medida, a de internação, de
que trata este artigo. De acordo com o Boletim estatístico publicado pela Fundação
CASA em 30 de dezembro de 2016, 7.095
adolescentes cumpriam medida socioeducativa de internação, sendo que, dentre estes,
6.801(95,85%) pertenciam ao sexo masculino e 294 (4,15%) ao sexo feminino. Além
destes, 1.653 adolescentes estavam em
medidas de internação provisória, internação sanção ou semiliberdade e 34 estavam
em atendimento inicial, totalizando 8.782
adolescentes sob a tutela do Estado neste
período. A Fundação possui 142 unidades
de atendimento espalhadas pelo Estado de
São Paulo, acolhendo menores da Capital
(23,8%), Grande São Paulo (16,7%), Interior
(51,8%), Litoral (6,0%) e, inclusive, de outros
estados (0,6%) (FUNDAÇÃO CASA, 2016).

No município de São Paulo, os adolescentes que cumprem medida socioeducativa de
internação têm acesso ao atendimento socioeducativo em quatro áreas: escolarização
formal, educação profissional, educação física e esportes e arte e cultura. As atividades
de arte e cultura são desenvolvidas em parceria com ONGs como a Ação Educativa e o
Centro de Estudos e Pesquisas em Educação,
Cultura e Ação Comunitária (Cenpec), outras
Ongs atendem no interior e o Projeto Guri,
atende todo o estado. Atualmente para a
educação profissional, os adolescentes participam de cursos ministrados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).
No tocante à sua educação formal, os socioeducandos são matriculados em diferentes
níveis do ensino formal (Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio)
pelo Projeto Revitalizando a Trajetória Escolar (PRTE) da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (FUNDAÇÃO CASA, 2014).
Nota-se infelizmente, que o Estado acaba
oferecendo, à grande parte dos adolescentes tutelados, o acesso às condições de escolarização e lazer que não faziam parte de
seu cotidiano antes do envolvimento com o
meio infracional. Nesse contexto, é prerrogativa do SINASE o envolvimento da família
no processo de reflexão acerca do ato infracional que a medida socioeducativa objetiva.

À época do boletim, pretos (14%) e pardos (54%) somavam 68% dos atendidos,
brancos representavam 31,5% e amarelos e
indígenas 0,5%. Estes números não variam
muito e, de acordo com Fideles (2012), o
perfil desses jovens é o retrato do preconceito no Brasil: a maioria é negra e moradora da periferia de São Paulo e do interior.
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PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS E RESULTADOS
Trata-se de um estudo qualitativo exploratório, cujo objetivo é a caracterização inicial
do problema (FLICK, 2009). O estudo foi realizado com dez professores da rede estadual
de ensino que também lecionam em unidades
de internação e internação provisória da Fundação CASA no município de São Paulo. Os
sujeitos do estudo aceitaram participar do estudo voluntariamente por meio da assinatura
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Em seguida, todos responderam a
um questionário com cinco perguntas classificadas como questões abertas (VIEIRA, 2009).
As duas primeiras questões tinham por
objetivo a caracterização dos sujeitos e as
três demais abordaram o problema. As perguntas da entrevista são descritas a seguir:
1. Há quanto tempo você leciona? Quais
disciplinas/ano?

Os professores foram os responsáveis
pela transcrição de suas respostas às questões em horário e local que lhe aprouvesse. Os sujeitos foram escolhidos de forma aleatória. A entrega e a devolução dos
questionários preenchidos ocorreram entre os dias 15 e 23 de fevereiro de 2017.
Caracterização dos entrevistados (respostas 1 e 2)
Dos entrevistados, 8 pertenciam ao sexo
feminino e 2 ao sexo masculino. À época
da entrevista, os professores já lecionavam,
em média, há 12 anos na rede regular de
ensino do Estado e há 9 anos na Fundação
CASA (tabela 1). Dentre eles, 7 lecionavam
em unidade de internação e 3 em unidade
de internação provisória da Fundação CASA.
Todos lecionam em unidades de internação para adolescentes do sexo masculino.

O quadro 1 mostra as disciplinas lecionadas
2. Há quanto tempo você leciona na Fundapor área de conhecimento em números absoção Casa?
lutos. Três professores lecionavam disciplinas
3. Como você enxerga a influência da famí- da área de Ciências da Natureza (Ciências,
Biologia, Química e Física) e Matemática, três
lia na vida escolar dos alunos (no geral)?
lecionavam Ciências Humanas (História, Ge4. Você percebe alguma diferença entre ografia, Sociologia e Filosofia) e 2 professoos alunos das escolas formal e os alunos da res lecionavam Linguagens e Códigos (Língua
Fundação CASA (conteúdo aprendido, envol- Portuguesa). Nota-se que um professor não
vimento familiar, defasagem escolar)? Se sim, informou sua área de atuação e um professor lecionava no Ensino Fundamental I (PEB
quais?
I) atendendo a adolescentes matriculados do
5. Como você vê a questão da defasagem 1º ao 5º ano, no momento de sua internação.
escolar dos alunos cumprindo medida socioeducativa (ela é maior/menor que a apresentada pelos alunos da rede regular/ quais os
motivos)?
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Quadro 1. Disciplinas lecionadas (por área de conhecimento) pelos professores entrevistados. Fonte: dados da pesquisa.
Disciplinas lecionadas (por área de conhecimento)

(N)

Ciências da Natureza e Matemática

3

Ciências Humanas

3

Linguagens e Códigos

2

Ensino Fundamental I

1

Não informado

1
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Tabela 1. Tempo médio de anos lecionados na Secretaria de Ensino do Governo do Estado
de São Paulo e na Fundação CASA do município de São Paulo. Fonte: dados da pesquisa.
Fonte: dados da pesquisa.
Entrevistado

1

Tempo em que leciona na
Rede Estadual de Ensino - SP
(anos)
20

Tempo em que leciona na
Fundação CASA (anos)
18

2

3

3

3

7

9

4

20

16

5

9

4

6

11

8

7

6

3

8

17

7

9

10

5

10

18

16

Média

12,1

8,9
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Quanto à percepção sobre o envolvimento se sente amparado em todos os aspectos.
familiar e a defasagem escolar (respostas 3 a 5) Já que é na família que se tem o diálogo, a
troca de afetos e o desenvolvimento moral”.
O entrevistado número 1 acredita que há
diferença entre os alunos da Fundação Casa
A maior parte dos professores entrevistados
e os alunos da rede regular de ensino, ele concorda que a defasagem escolar dos alunos
ressalta que os alunos do CASA “são os que cumprindo medida socioeducativa é maior do
têm dificuldade na escola formal”. Em sua que a observada por eles na rede regular de
opinião, os alunos que apresentam muita ensino. Nesse contexto, o entrevistado núdefasagem “acabam evadidos da escola for- mero 4 ressalta a dificuldade do trabalho do
mal” indo posteriormente para a Fundação educador durante a medida socioeducativa.
CASA. Quanto à defasagem escolar, observa Ele cita que na “sala de aula, existe a necesque ela é a mesma “apresentada pelos alu- sidade de ir num ritmo bem mais lento, resnos na escola formal, o que diferencia é [que] gatando o que o aluno aprendeu no passado,
quando os alunos estão na Fundação CASA para depois poder prosseguir com o conteúdo
cumprindo medida socioeducativa, eles con- planejado”, já que muitos destes adolescentes
seguem dar valor aos estudos”. O professor estão há “anos sem entrar numa sala de aula”.
aponta ainda que “por ter um número reduzido de alunos na sala de aula, eles conseO entrevistado número 5 percebe a família
guem aprender melhor que na escola formal”. como “uma parceira” importante da escola na
troca diária de informações. Ele observa que
Em contrapartida, para o entrevistado nú- “a defasagem [escolar] está no ensino inteiro”,
mero 2, o motivo da defasagem escolar de mas que essa realidade se torna mais gritanseus alunos cumprindo medida socioedu- te, mais real dentro da Fundação. Ele acredita
cativa “se dá por conta do envolvimento que o quadro das dificuldades observado dencom atos infracionais.” Os demais entre- tro da Fundação se torna mais palpável, pois
vistados observam o oposto, ou seja, é jus- as demandas se concentram nesse ambiente.
tamente o afastamento do ambiente escolar que leva ao envolvimento infracional.
Por sua experiência, o entrevistado número
6 entende que “alunos que têm acompanhaO entrevistado número 3 percebe que exis- mento familiar, pais que comparecem à escote “pouca participação [da família] na vida es- la, acompanham tarefas e cadernos, têm mecolar” dos seus alunos socioeducandos. Ele lhor desempenho no aprendizado, sentem-se
observa que a questão da defasagem escolar assistidos e tem inclusive mais zelo pelo pródos alunos cumprindo medida socioeducati- prio material escolar”. O entrevistado número
va “é maior devido ao [pouco] envolvimento 6 concorda com professor número 1 quando
familiar e cultural”. Todos os entrevistados diz que: “os alunos da Fundação CASA são
avaliam que o envolvimento familiar é mui- os que evadiram da escola formal ou aqueto importante na vida escolar dos alunos. les que, mesmo frequentando as aulas, não
Nesse sentido, o entrevistado número 4 re- tinham um bom desempenho”. O professor
sume muito bem o pensamento dos demais número 6 observa que “os alunos [do CASA]
professores quando cita que “a família é de são os mesmos [da rede regular de ensino]”
suma importância na vida escolar dos edu- e que “é muito importante enfatizar, inclusicandos, ela é a base de qualquer pessoa; ve, que um dos fatores que levam os jovens
espaço onde [a criança ou o adolescente] à Fundação CASA é a própria defasagem es691
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colar. É uma linha de consequência: dificuldade de aprendizado, perda de interesse pelos estudos, evasão escolar, vulnerabilidade
maior, envolvimento com a criminalidade. ‘A
escola exclui, o crime adota’ ”. Vale ressaltar
que, para o entrevistado número 6, “há muito
tempo a escola não é atrativa para a juventude, principalmente a escola pública na periferia, tanto o currículo, quanto as metodologias
utilizadas já não correspondem mais às necessidades do jovem. Este fator aliado à falta
de acompanhamento familiar, à desigualdade
social e ao incentivo ao consumo, gera como
consequência a evasão escolar, pois o aluno
não aprende e não é assistido, ficando assim
defasado” o que “dá espaço para o envolvimento com os atos infracionais. Sendo assim,
é possível enxergar uma estratégia política de
aprisionamento do jovem pobre: má qualidade de ensino = encarceramento em massa”.

O entrevistado número 7 vê a defasagem
escolar como um “problema de política pública” e que “a violência ainda é o agravante para defasagem escolar; violência no
sentido mais amplo, violência contra direitos básicos, à vida e à existência humana”.

O entrevistado número 7 enxerga “tanto na
Fundação quanto na escola formal uma defasagem no conteúdo aprendido em um descaso no envolvimento familiar”. Ele ressalta
que “a influência da família na vida escolar
do aluno é de suma importância, pois é no
meio da família que o aluno tem os primeiros
contatos com o conhecimento popular e essa
influência, dependendo do contexto pode
desencadear gosto pela escola ou desgosto”.
O professor também concorda que o aluno
da Fundação “é o aluno evadido da escola
regular” e cita que os principais pontos que
levam à defasagem escolar são: “a situação
de risco em que muitas pessoas vivem, [não
atendimento às] necessidades básicas, falta
de estímulo que muitas vezes só é cobrado
na escola, a violência, as drogas, o descaso
da família, questões psicológicas e culturais”.

Assim como os entrevistados número 4
e 7, o entrevistado número 9 ressalta a importância da família como o primeiro contato
com a aprendizagem: “é na família que ocorrem as primeiras aprendizagens e experiências emocionais que são levadas para a vida,
mostrando-se verdadeiramente marcantes. A
participação dos pais na vida escolar dos filhos representa um papel muito importante
em relação ao seu bom desempenho em sala
de aula”. Assim como o entrevistado número
6, o entrevistado número 9 não vê diferença
entre o aluno da Fundação e o aluno da rede
regular, citando apenas que “na maioria das
vezes, os internos não estavam estudando” e
que “infelizmente acabam na Fundação por
causa da desestruturação familiar”. Ele cita
também que a defasagem dos alunos torna
mais difícil o processo de ensino-aprendizagem na Fundação. Apesar da dificuldade citada, o entrevistado faz questão de registrar
o seu contentamento em ensinar na instituição: “mesmo com toda a problemática que
sabemos que existe dentro de uma Fundação
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O entrevistado número 8 levanta a questão
de que a falta de acompanhamento familiar
para com os alunos geralmente se dá por que
“atualmente os pais trabalham o dia todo deixando os filhos sem um acompanhamento,
sem uma interação de escola e família”. Ele observa diferença entre os seus alunos da rede
regular de ensino e os socioeducandos e cita
que “famílias desestruturadas e sem envolvimento, abandono escolar e consequentemente defasagem escolar, causam a desmotivação
para o aprendizado” que ele percebe em seus
alunos que cumprem medida socioeducativa.
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Casa, eu ainda prefiro lecionar para os internos, além de me sentir mais realizada, sinto um respeito maior da parte deles do que
dos alunos da rede. É gratificante conseguir
fazer com que um interno se interesse pelos estudos e saiam com vontade de crescer
profissionalmente. Além de seguirem muitas
vezes um pequeno conselho que seja, que
tentamos passar. Claro que é triste quando
ficamos sabendo do contrário, mas acredito
que sempre dá para deixarmos uma marca,
algo de bom para a vida de cada um deles”.

Um levantamento realizado pela Promotoria da Infância e Juventude de São José dos
Campos baseado nas informações de 100 internos da Fundação CASA que cumprem medida socioeducativa de internação no Vale do
Paraíba, observou que a maioria dos jovens
avaliados apresentou defasagem escolar e
quebra de vínculo familiar (MOTTA, 2016).

Em outra pesquisa realizada pela ONG
Cenpec com 195 adolescentes cumprindo
medida socioeducativa, 95% apresentavam
defasagem escolar, sendo que 13% dos avaO entrevistado número 10 ressalta que liados apresentavam sete anos ou mais de
muitos de seus alunos que cumprem me- distorção idade série (LEFREVE et al., 2014).
dida socioeducativa “abandonaram a escola e estão sem estudar há vários anos”.
Dados levantados por Fraga e Costa (2014)
O professor observa também que “a maio- em um estudo envolvendo adolescentes cumria dos alunos da Fundação tem grande di- prindo medida socioeducativa de internação
ficuldade de aprendizagem e muitos não revelaram que ir à escola não foi uma experiapresentam uma boa estrutura familiar”. ência positiva para estes adolescentes. Os autores afirmaram ainda que, para estes jovens,
CONSIDERAÇÕES FINAIS
a instituição escolar acabou por representar
uma forte barreira na continuação de suas viDe forma geral, todos os entrevistados das escolares, de modo que foi responsável,
concordam com a percepção de que a defa- em grande parte, pelo seu fracasso escolar.
sagem escolar é maior nos alunos que cumprem medida socioeducativa. Em sua rotina
O posicionamento divulgado pela Organidiária e no contato com o aluno que a prá- zação das Nações Unidas (ONU) no Brasil,
xis docente permite, os professores perce- em nota de repúdio publicada à ocasião da
bem que, não apenas eventuais dificuldades discussão da redução da maioridade penal,
de aprendizagem, mas o afastamento dos lembra-nos que o envolvimento de adolespais ou responsáveis do processo de ensino centes com o ato infracional não deve ser
aprendizagem de seus filhos conduz o estu- uma questão de segurança pública e sim um
dante à defasagem escolar e posterior evasão. indicador de restrição de acesso a direitos
fundamentais, a cidadania e a justiça (ONUConsequentemente, o tempo ocioso fora da BR, 2015). Essa restrição pode ser combatiescola, somado à falta de supervisão parental da não somente com políticas públicas esem localidades de relativa vulnerabilidade so- pecíficas de acesso aos sistemas de garantia
cial, pode levar o adolescente a situações de de direitos como também de promoção ao
risco de envolvimento com o ambiente infra- fortalecimento do núcleo familiar, seja qual
cional. Sendo assim, a percepção da maioria for a forma de que este seja constituído.
dos professores entrevistados vai ao encontro do que se apresenta em outros estudos.
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Beatón (2009) defende a criação de serviços de apoio às escolas e às famílias, com
uma orientação tanto para o desenvolvimento, como de caráter educativo. Desta forma
escola e família poderiam realizar com maior
eficiência o trabalho de formação e desenvolvimento, que lhes corresponde alcançar
para as novas gerações, na sociedade em geral. Nesse contexto, cabe a nós educadores
um olhar mais holístico sobre o processo de
aprendizagem, que considere o sujeito, a família, a escola, a sociedade e o contexto sócio histórico em que o aluno está inserido.
Uma primeira observação do estudo discutido neste artigo aponta para a necessidade de
políticas públicas que criem condições para a
consolidação do elo entre escola e família. Seja
pelo fortalecimento de redes de apoio como
os Conselhos Tutelares ou ainda os Centros
de Referência da Assistência Social (CRAS)
como também pela regulamentação e estímulo à maior atuação de profissionais como
psicólogos, assistentes sociais e psicopedagogos, por exemplo, na comunidade escolar.
Intervenções não somente junto às famílias
(auxiliando-as no processo de se tornarem famílias promotoras), mas também junto à escola,
auxiliando professor e aluno em suas angústias
e dificuldades no processo de ensino-aprendizagem (ARAKAKI, 2011), seriam ações eficazes contra o processo de evasão escolar.
Toda essa estrutura de apoio para a escola e a família pode parecer utópica, não
obstante, deve ser discutida, pois que a reflexão acerca de questões envolvendo adolescentes comprometidos com ato infracional, é de grande importância, porquanto
incentiva uma atuação mais justa e humana de educadores e sociedade para com
um público tão peculiar quanto o adolescente cumprindo medida socioeducativa.
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Em um estudo com educadores que atuam com adolescentes cumprindo medida
socioeducativa, Padovani e Ristum (2013)
puderam observar, no discurso coletivo de
seus entrevistados, a percepção de que, não
apenas a família, mas também a escola tem
papel fundamental na prevenção e na diminuição da reincidência infracional. Contudo,
faltam ações articuladas com a rede de apoio
social externa à instituição educacional.
Ouvir os profissionais que atuam nas escolas públicas tornou-se imprescindível para
discutir a escolarização dos adolescentes
em situação de conflito com a lei (ZANELLA,
2010). Discussões neste sentido podem fomentar a implantação de ações de governo que possam aprimorar os dois principais
componentes da complicada equação entre
fracasso escolar e o envolvimento com o ato
infracional: a família e a escola. O aperfeiçoamento do primeiro componente pode ser
alcançado pela assistência e promoção das
famílias destes jovens, objetos de nosso estudo, auxiliando-as para que se tornem famílias promotoras do desenvolvimento. Já o
segundo componente, pode ser beneficiado
com a implantação de medidas educacionais
mais assertivas, que tenham significado para
o adolescente que dela toma parte, promovendo a sua autoestima, garantindo assim
sua a permanência no ambiente escolar e
contribuindo, de alguma forma, para o afastamento destes jovens do ambiente infracional.
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OS DESAFIOS DA INCLUSÃO DA CRIANÇA AUTISTA NA ESCOLA
RESUMO: Esse trabalho busca constituir políticas educacionais com atuações que admitam

uma educação de propriedade social a todos e a todas. A Educação é um direito essencial e
contém como desafio construir uma escola que atravesse preconceitos e barreiras sociais.
As políticas inclusivas proporcionam o compromisso de auxiliar as escolas com o objetivo de
transformá-las inclusivas, democráticas e de qualidade social. Por isso é fundamental uma
gestão que avalie o papel do município, o papel da escola e o papel da família, baseados em
uma concepção de educação que contém como suposição a garantia dos direitos humanos.
Acreditando que a comunicação é um dos elementos essenciais para repartir novos conceitos,
informações e metodologias, ansiamos que este trabalho seja, além de uma fonte de conselho,
uma fonte de formação. Vale lembrar que os caminhos no processo da inclusão educacional
necessitam ser erguida a partir das vivências educacionais e pedagógicas, do repartir saberes,
pesquisas, estudos, socialização das práticas e produções de novos conhecimentos.

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Aprendizagem; Política Educacional.
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INTRODUÇÃO
A política educacional precisa adaptar condições para que educandos e educandas exerçam seus direitos a uma instrução emancipatória e de qualidade social.
Para
a
realização
desta
educação
é
necessário
a
importância e a valorização à diversidade humana (étnico-racial, de gênero, regional, religiosa, social e de condições orgânicas distintas) presentes na escola.
Nesse sentido, a escola necessita ser idealizada como espaço legítimo de desenvolvimento humano, ser um lugar de acesso ao conhecimento social e historicamente construído, na busca não apenas da igualdade, mas também da equidade.
As propostas curriculares, quando contextualizadas, distinguem e apreciam os alunos em
suas peculiaridades de etnia, de gênero, de cultura. Elas partem das vidas e experiências dos
alunos e vão sendo entrelaçadas em redes de conhecimento, que ultrapassam a tão decantada sistematização do saber. O questionamento dessas peculiaridades e a visão crítica do
multiculturalismo causam uma perspectiva para o entendimento das diferenças, a qual escapa
da tolerância e da aceitação, atitudes estas tão carregadas de preconceito e desigualdade.
Para a compreensão e efetivação das políticas públicas fica necessária a sistematização
das diretrizes e concepções que orientam as ações. Diante disto, um dos avanços significativos constituiu a construção e sistematização do Quadro de Saberes Necessários, no
qual se confirma uma proposta curricular que enxerga uma escola democrática e inclusiva, quando menciona saberes considerando as dimensões do humano de modo a favorecer o respeito às diferenças e o combate à discriminação de qualquer tipo e natureza.
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SOBRE AS DEFICIÊNCIAS
Na Idade Média, com o aparecimento do
A visão e a compreensão que as diferentes sociedades apresentavam acer- cristianismo e o fortalecimento da Igreja
ca das deficiências ficaram se decompon- Católica, surge no cenário político um novo
do ao longo da história da humanidade. segmento: o clero, assumindo cada vez mais
o poder político, social e econômico. DesPara retomar essa história, deve-se mencio- te modo, as pessoas com deficiência, em
nar a relação entre sociedade e deficiência. razão dos princípios cristãos, não mais poComo era a organização econômica, a orga- diam ser exterminadas e aconteceram a ser
nização sociopolítica, quais foram os concei- avaliadas criaturas de Deus com a premissa
tos de Homem, de educação e de deficiên- do amor incondicional, merecendo tolerância que formaram cada momento histórico. cia. Entretanto, muitas revogam ignoradas à
própria sorte, eram avaliadas incontroláveis
Na Antiguidade, a economia baseia-se nas e impossibilitadas de adubar a terra, de triatividades de produção e comércio agríco- cotar, darem objetos, ficando então depenla, pecuária e artesanato. A organização so- dente da boa vontade e da caridade humana.
ciopolítica diferencia-se essencialmente por
Durante o período da Inquisição, muitas
dois grupos sociais: a nobreza que atinha o
poder social, político e econômico e o povo, pessoas com deficiência também estiveram
constituído por indivíduos considerados sub- mortas juntamente com feiticeiros e judeus.
-humanos, dependentes economicamente e Todos “bodes expiatórios” culpados pelos
de propriedade dos nobres. Neste contex- males da sociedade, sendo-lhes conferido
to, a pessoa com deficiência era resolvida um papel social de desvio, justificando-se,
por meio do abandono, o que não simulava assim, os castigos que lhes eram imputados.
um problema de natureza ética ou moral.
A partir do século XVI, com a decadênSegundo Kanner, “a única ocupação para cia da hegemonia religiosa e com a expanos retardados mentais localizada na literatura são dos mercados a partir do desenvolviantiga é a de bobo e de palhaço, para diversão mento das técnicas de navegação, tenta-se
dos senhores e de seus hóspedes” (KANNER, uma nova forma de produção: o capitalis1964, p.05, citado por ARANHA, 2005, p. 07). mo mercantil, principiando a formação dos
estados modernos, com uma nova divisão social do trabalho, e surge a burguesia.

701

Revista Educar FCE - 22 ª EDIÇAO - JULHO / AGOSTO - 2019

Essa época é assinalada por uma visão abstrata e metafísica do homem. No que se refere
à deficiência nascem novas ideias relacionando-a a infortúnios naturais, assim ocorreu a
ser tratados por meio da alquimia, da magia e
da astrologia, métodos da incipiente medicina.

Na década de 80, o modelo econômico vigente proporcionava altos níveis de
concentração de renda e exclusão social.
Como contraponto inicia-se um movimento mundial pela inclusão social e a construção de uma sociedade democrática.

No século XVII, com os avanços da medicina, as deficiências incidem a ser abrangidas e
tratadas a partir de uma visão orgânica. Concomitante, nascem as primeiras ações de ensino, com base nas teorias de estimulação, que
ganham mais força a partir do século XVIII.

A Conferência Mundial de Educação para
Todos, concretizada no ano de 1990 em Jomtien na Tailândia, na qual o Brasil adotou o
pacto de modificação do seu sistema educacional, de forma a garantir o direito à educação
de qualidade para todos (as), indistintamente, com qualidade e igualdade de condições.

Neste período, inicia-se o paradigma da
institucionalização marcado pela retirada
das pessoas com deficiências do seu meio
social, conduzindo-as para instituições residenciais segregadas ou escolas especiais, repetidamente situadas em localidades distantes de suas famílias. Este tipo de
atendimento foi o único por mais de 500
anos, e ainda nos dias atuais é localizado
em diferentes países, inclusive no Brasil.

Em 1994 o Brasil é signatário da Declaração de Salamanca, e segue as
propostas
da
Carta
de
intenções,
concebendo um marco histórico na construção de um sistema educacional inclusivo.

Não podemos deixar de mencionar
que os movimentos históricos e os novos conhecimentos científicos e tecnológicos refletiram em mudanças nos conJá no século XX, na década de 60, aparecem ceitos de deficiências e, por conseguinte,
dois novos conceitos que incidem a circular nas nomenclaturas atribuídas às pessoas.
no discurso social em relação às pessoas com
deficiência: normalização e integração. Defendia-se a necessidade de agregar a pessoa
com deficiência na sociedade, proporcionando atendimento para que pudesse apanhar
as condições e padrões da vida cotidiana, no
nível mais próximo da normalidade. O modelo educacional desse período efetivou-se
pela criação de escolas especiais, entidades assistenciais e centros de reabilitação.
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CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO
ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA
EDUCAÇÃO INCLUSIVA
O respeito à diversidade humana precisa
apresentar como um dos focos o direito de
acesso à escola e de permanência nela, visando à aprendizagem do(a) educando(a) e à melhoria da qualidade de ensino, ponderando as
diferenças, étnico-raciais, de gênero, de orientação sexual, de vulnerabilidade social, entre
outras, não como obstáculo para o cumprimento da ação educativa, mas como fatores
de enriquecimento social para todos e todas.

SUAS RELAÇÕES COM O
PROCESSO DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO HUMANO
A aprendizagem e o desenvolvimento se instituem nas relações entre humanos e são intercedidos pelos instrumentos culturais. A escola significando espaço
de encontros permite interações, onde as
pessoas são motivadas a formar comunicação e a cobiçar aprender novos saberes.

Na escola, às vezes o(a) educando(a) com deficiência física, para interagir-se com o ambiente
e acessar os saberes escolares, carece de que
Nesta perspectiva, a atenção à diversi- as condições sejam apropriadas para sua locodade necessita traduzir-se em ações que moção, comunicação, conforto e segurança.
pondere, além das capacidades intelecAssim, é importante que a escola permaneça
tuais, também os conhecimentos prévios dos educandos e educandas, sua cul- atenta para os recursos de acessibilidade que
tura, seus interesses e suas motivações. admitam o direito de ir e vir para todo(a) educando(a); cobrir que as barreiras do processo
Para tanto, procura-se a disposição e re- ensino-aprendizagem sejam deslocadas pelos
organização das atividades escolares, dos recursos disponíveis, tanto materiais quanto
tempos e espaços, dos recursos e materiais, humanos; que a escola institua oportunidades
além das interações sociais que contenham comuns de convívios e desafios para a aprencomo meta o trabalho coletivo, considerando dizagem e desenvolvimento de todos(as).
educadores e educadoras, educandos e educandas e famílias protagonistas na edificação
do Projeto Político-Pedagógico da escola.
A compreensão de educação inclusiva
vai ao encontro das práticas em que todos
(as) são coletivamente interdependentes
e responsáveis, o que constitui a construção de uma rede de apoio e de uma política de formação baseada nos princípios da
humanização, na certeza de que todos e
todas devem aprender e ensinar juntos.
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O TRABALHO EM SALA DE AULA
Levantar recursos para o dia-a-dia da sala de
aula é uma opção para que o(a) educando(a)
consiga o que anseia ou necessita. É descobrir
uma estratégia para que ele (a) possa atingir
a tarefa. É apreciar o seu jeito de improvisar e aumentar suas competências de ação
e interação a partir de suas potencialidades.

Empunhar um lápis ou uma caneta da maneira usual e obter distinguir o que está sendo escrito, não é pré-requisito para estudar a
escrever, uma vez que a aprendizagem da leitura e da escrita é conceitual e não uma obra
mecânica, mas em alguns casos é possível inventar situações que viabilizem este processo.

Por outro lado, se não há probabilidade de
preensão, podemos raciocinar em empregar
pranchas com letras, números e figuras de
forma que o (a) educando (a) com deficiência poderá assinalar, letra a letra, enquanto
um (a) colega, ou o (a) educador (a) anota a
escrita. Nas situações em que não se consegue distinguir as letras, alguém faz por ele
(a) o apontamento (varredura das letras) e
o (a) educando (a) pode sugerir a letra emitindo um som, piscando ou improvisando
qualquer outro sinal que possa ser envolPara exemplificar podemos trazer duas prá- vido como a escolha da letra a ser escrita.
ticas bastante comuns no espaço escolar, a
É importante perceber que o fato de a pesleitura e a escrita e como os (as) educandos
(as) com deficiência física se incluem com elas. soa apresentar deficiência física não significa que o “outro” apreenda o “poder” de lhe
Quando o (a) educador (a) após a leitu- “aperfeiçoar ou observar” na limitação que
ra de um texto indica ao (a) educando (a) apresenta. Significa que o (a) educando (a)
divulgar seu conhecimento pela produ- com deficiência física deve compartilhar na
ção textual, o resultado final aguardado escolha daquilo que lhe for “assistir”, ou seja,
não é o texto em si, mas a representação a decisão de propor um recurso é bilateral,
deste conhecimento por meio da escrita. isto é, com a participação do(a) educando(a)
e do(a) educador(a). Vale advertir que essa
Admitimos que este conhecimento pode ser decisão pode ser completamente diferenpropagado pelos (as) educandos (as) de várias te em se abordando de duas pessoas com
formas: um (a) educando (a) com problema a mesma deficiência, por exemplo, para um
motora e impedimentos para registrar textos (a) educando (a) a disposição sobre apoio alpode comprovar o que estudou por meio da ternativo pode incidir sobre o ato de escrefala; aquele (a) que não fala, pode expressar-se ver e, para outro (a), pode focar o ato de ler.
pela escrita ou pelas pranchas de comunicação ou mesmo empregando o alfabeto móvel.
É aceitar e nomear novas alternativas
para comunicação, escrita, mobilidade, leitura, brincadeiras, artes, emprego de materiais escolares e pedagógicos, exploração e
produção de temas pelo computador, etc. É
abranger o(a) educando(a) ativamente, desafiando-o(a) a sentir e apreciar, permitindo
que levante individual e coletivamente novos conhecimentos. É retirá-lo (a) do espaço de assistido (a) e considerá-lo (a) como
sujeito do seu processo de escolarização.
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Em cada uma das circunstâncias escolares, é
preciso ponderar as necessidades do (a) educando (a) para construção do recurso que permita que ele (a) possa concretizar a atividade.
É importante que se tenha lucidez do objetivo
educacional que está sendo ambicionado por
meio daquela atividade, ou seja, muitas vezes
não é o resultado da execução da atividade
que precisa ser avaliado, mas sim o conceito.

Se acreditarmos que o aprendizado ganha
mais sentido quando acontece em um espaço comum que tolera o convívio e a participação de cada sujeito envolvido no processo, então o (a) educando (a) com deficiência
não pode encontrar-se em um mundo à parte
para aprender e desenvolver-se. O(a) educando(a) com deficiência possui as mesmas
necessidades e desejos de qualquer outro
ser humano. O olhar para sua especificidade
Se não consegue pôr em ação, não sig- não deve ficar apenas na sua condição orgânifica que não abrangeu a atividade, ou o nica diferenciada, mas na forma como realiza
conceito sobre o que foi instruído. De tal as atividades e como se expressa no mundo.
modo o recurso de acessibilidade deve ponderar o objetivo educacional ambicionado
Desse modo, a alteração existente no desenvolvimento da criança por causa de uma deficiCURRÍCULO E AVALIAÇÃO
ência não denota que ela seja inferior às outras
crianças, mas que seu desenvolvimento suceTodos nós, com ou sem deficiência, estu- de por outros caminhos. Por essa razão, diandamos aquilo que vivenciamos de maneira te da condição de deficiência, é preciso criar
significativa. O Homem é desde sempre um formas culturais que tolerem mobilizar camiser social, aprende nas relações com outras nhos alternativos de desenvolvimento (novas
pessoas e com os objetos culturais. Assim, vias do sistema neural: plasticidade cerebral),
as chances de relações e correlações, obser- que sugerem o uso de recursos alternativos
vações, auto avaliação e aperfeiçoamento e adaptados à necessidade de cada situação.
na execução de atividades farão diferença
na qualidade e quantidade daquilo que poA diferença orgânica não pode ser desconderemos aprender no curso de nossas vidas. siderada, mas é a vida social que pode abrir
possibilidades ilimitadas de aprendizagem e
O embasamento para o desenvolvimento desenvolvimento.Vygotsky, em seus estuda personalidade, das condições cognitivas dos sobre Defectologia (1924-1931), proe perceptivas, a forma de se relacionar com põe uma educação que considere o desenobjetos e pessoas dependerá dos estímulos e volvimento em sua dinâmica e que privilegie
possibilidades de aprendizagens que o sujeito os potenciais e talentos do(da) educando(a).
receber, dos afetos trocados e do lugar que
lhe é dado na família, na escola e na socieÉ necessário o desenvolvimento das fundade. Nesse sentido, a infância é um período ções psicológicas superiores a partir de profundamental para a formação da criança e do postas educativas que envolvam a linguagem
futuro adulto, constituindo sua individuação. em suas diferentes expressões (oral, gestual,
Portanto, o espaço escolar tem um papel im- pictográfica, escrita) e outros signos, com visportante no processo de formação da crian- tas a possibilitar à criança interagir, aprença, sendo praticamente o primeiro momen- der, auto orientar-se, significar o mundo.
to de sua inserção social fora da família, ou
seja, o primeiro passo para a inclusão social.
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Para que o sucesso da inclusão seja plausível,
é preciso entender o processo educativo numa
perspectiva de ensino não individualizado, e
que não podemos controlar a compreensão
de outra pessoa. O que é individual e intransferível é a aprendizagem, própria do (a) aprendiz. Por vezes, há uma falsa concepção de que
é o (a) educador (a) quem sabe o que é possível ao(à) educando(a) aprender sobre determinado assunto, atividade e situação de ensino.
O papel do (a) educador (a) é disponibilizar o conhecimento, desafiar o(a) educando(a) no processo de conhecimento e reconstrução dos saberes e apoiá-lo(a) nas
suas necessidades e em todo o momento
em que se fizer necessária sua intervenção.
Conforme afirma Vygotsky, as leis gerais
do desenvolvimento são iguais para todas as
crianças, desta forma não há diferenciação
naquilo em que uma criança sem ou com deficiência deve estudar, portanto, o currículo é
o mesmo estabelecido para todos (as) os (as)
educandos (as), ou seja, propostas educacionais necessitam promover potencialidades,
considerar a singularidade, história de vida
e interesses. Nos casos dos (as) educandos
(as) com deficiência contemplar com recursos auxiliares/alternativos que atendam às
peculiaridades ligadas ao tipo de deficiência.

dizagem e desenvolvimento. Por exemplo: se
o (a) educando(a) por qualidades orgânicas
não escreve usando lápis ou caneta, ele(a)
pode anunciar seu conhecimento pela oralidade, alfabeto móvel, pranchas de comunicação alternativa, entre outros recursos, como
já mencionado nos capítulos anteriores.
As dificuldades, deficiências e limitações precisam ser reconhecidas, mas não precisam administrar ou reduzir o processo avaliativo, que
deve ser subsídio necessário para replanejar o
processo de ensino. O processo de avaliação
coerente com uma educação inclusiva acompanha o percurso de cada educando (a) e a evolução de suas habilidades e conhecimentos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos que, as parcerias ou trabalhos
coletivos são ações muito importantes para
tomar decisões quanto a estratégias e adaptações necessárias para promover o desenvolvimento das potencialidades e o aprendizado
das crianças com deficiência e/ou necessidades especiais, respeitando, todavia, as características e peculiaridades de cada um.

É importante ainda, salientar que a inclusão
escolar ultrapassa os muros das instituições e
esbarra nas questões sociais e políticas, sendo assim, é preciso que os profissionais proAssim, como o currículo é o mesmo para curem por formação e conhecimento e que
todos (as) educandos (as), com ou sem defi- prossigam lutando pelos direitos das crianças.
ciência, da mesma forma a avaliação do proE por fim, podemos concluir que é essencesso ensino-aprendizagem não difere nos
seus saberes e objetivos. A avaliação deve cial/fundamental entendermos que a inser dinâmica, contínua, e mapear o proces- clusão escolar de alunos com deficiências e
so de aprendizagem dos (as) educandos (as) necessidades especiais em escolas regulares
em seus desafios, dificuldades e avanços. é uma chance preciosa para a escola repensar suas práticas pedagógicas, sua percepDurante esse processo, é necessário que o ção de criança, de aprendizagem e seus ob(a) educador (a) esteja atento se estão sendo jetivos quanto à formação de seus alunos.
propiciados os recursos e materiais pedagógicos acessíveis, necessários para sua apren706
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DISLEXIA : AGRURAS NO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM
RESUMO: Este trabalho tem a finalidade de compreender melhor as causas, sintomas,

diagnósticos e tratamento da Dislexia. A proposta é contribuir com a melhoria da educação,
focado nas dificuldades que esse distúrbio causa prejudicando o processo ensino aprendizagem.
Após estudos, discussões e reflexões torna-se importante compreender o que é dislexia, suas
consequências e como agir, transformando o conhecimento adquirido em possibilidades
estratégicas para facilitar o aprendizado e a alfabetização de crianças disléxicas. Estas foram
indagações que orientaram a elaboração deste artigo e as pesquisas realizadas analisa as
concepções com o propósito de compreender os problemas, os desafios as dificuldades.
Proponho uma síntese das principais questões levantadas neste, não as esgotando, mas
buscando encerrar,momentaneamente, esta que será uma discussão inesgotável.

Palavras-chave: Educação; Aprendizagem; Dificuldades; Desafios; Professores.
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INTRODUÇÃO
Mais de 15 milhões de pessoas têm algum tipo de necessidade especial, a compreensão destas é fundamental para um
melhor desempenho intelectual e seu desenvolvimento. Dentre as diversas dificuldades uma que se destaca é a dislexia, assim
este estudo tem como objetivo promover
uma reflexão e esclarecer as diferenças entre as alterações relacionadas ao processo
normal e as compatíveis com o distúrbio.
Os números não são totalmente reconhecidos, mas estima-se que 50% das crianças
chegam ao ensino médio com dificuldades
de leitura e escrita, segundo o MEC cerca
de 30% desses alunos possuem alguma deficiência: dislexia, hiperatividade, déficit de
atenção, déficit do processamento auditivo e
deficiência mental são alguns dos problemas.
Dislexia é um transtorno hereditário ou genético de origem neurobiológica que dificulta
a decodificação e compromete a capacidade
de ler, escrever e compreender um texto. Em
diferentes graus da dislexia os portadores
não conseguem associar os fonemas às letras.
Segundo a Associação Brasileira de Dislexia, esse distúrbio acomete de 0,5%
a 17% da população mundial e pesquisas mostram que pode estar relacionada a produção excessiva de testosterona
pela mãe durante a gestação da criança.
Os sintomas de dislexia variam de acordo com os diferentes graus de gravidade do
distúrbio e tornam-se mais evidentes durante a fase da alfabetização. Entre os mais
comuns encontram-se as seguintes dificuldades: ler, escrever, soletrar, compreender
um texto escrito, trocar letras, identificar e
associar fonemas, decorar tabuada, ou seja,
discalculia, coordenação motora e organiza
710

ção temporal e espacial. O diagnóstico é feito
por exclusão, em geral por equipe multidisciplinar (médico, psicólogo, psicopedagogo,
fonoaudiólogo, neurologista). Antes de afirmar que uma pessoa é disléxica, é preciso
descartar a ocorrência de deficiências visuais e auditivas, déficit de atenção, escolarização inadequada, problemas emocionais,
psicológicos e socioeconômicos que possam
interferir na aprendizagem.É de extrema importância estabelecer o diagnóstico precoce
de dislexia para evitar que sejam atribuídos
aos portadores do transtorno rótulos depreciativos, com reflexos negativos sobre sua
autoestima e seu projeto de vida, uma vez
que não há cura, mas com a ajuda de especialistas como pedagogos, fonoaudiólogos
e psicólogos podemos amenizar os efeitos.
Os sintomas e os sinais neurológicos são alterações psíquicas, como distúrbios da consciência, do comportamento, da atenção, da
memória, da organização do pensamento,
da linguagem, da percepção, da organização de atos complexos, retardo do desenvolvimento e alterações motoras, todos podem ter origem hereditária ou congênita.
Não podemos ignorar que a aprendizagem
é um processo contínuo baseado em significados que depende da memória e da atenção. Dificuldades, transtornos, distúrbios e
problemas de aprendizagem são expressões
muito usadas para se referir como muleta aos
problemas para aquisição de conhecimentos,
de habilidades motoras e psicomotoras, no
desenvolvimento afetivo entre outras, mas
não podemos generalizar muito menos banalizar os problemas existentes e simplesmente rotular uma característica como problema.
Este trabalho tem como objetivo principal
o estudo sobre a dislexia, baseado nas informações realizadas em pesquisas disponí-
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veis, assim refletir e compreender melhor o
tema. De acordo com o latim a palavra dislexia, significa DIS, distúrbio e LEXIA, leitura, ou seja, dificuldades na leitura e escrita.

te do outro, porque a dislexia é uma condição autogerada. Não existem dois disléxicos
que a tenham desenvolvido exatamente da
mesma maneira. RONALD D. DAVIS / 2004.

Dislexia, segundo Reinhld Berlin, 1884,
é uma condição que ocorre quando uma
pessoa de inteligência normal tem dificuldades para ler, sua definição de maior consenso é a de Critchley, 1970, que a caracteriza como uma perturbação que se
manifesta na dificuldade em aprender a
ler, apesar do meio contribuir para tal.

A dislexia é o resultado de um talento perceptivo. Em algumas situações, ele
pode se tornar uma desvantagem. O indivíduo não percebe que isso acontece, porque o uso desse talento tornou-se parte integrante do seu processo de pensamento.
A palavra dislexia foi o primeiro termo genérico utilizado para designar vários problemas de aprendizagem. Em seu devido
tempo, com o intuito de descrever as diferentes formas de transtornos de aprendizagem, esses problemas foram subdivididos e
classificados. Por esta razão podemos chamar a dislexia de “A Mãe dos Transtornos de
Aprendizagem” (RONALD D. DAVIS / 2004).

Por sua vez, a International Dyslexia Association (IDA), fala que Dislexia é um distúrbio
de aprendizagem específico da linguagem,
ou seja, dificuldade de decodificar e soletrar palavras e freqüentemente problemas
na leitura e escrita. Como não é uma doença e sim um transtorno pode ser duradouro
ou temporário e essa dificuldade pode afetar
a matemática, discalculia, comprometendo
Os pesquisadores acreditavam que a discálculos, geometria e memória sequencial. lexia tinha origem congênita ou proveniente de uma lesão cerebral ou nervosa sofrida.
Antes que um disléxico possa perceber e
Em 1920, Samuel Torrey Orton, redefiniu
apreciar plenamente o lado positivo da dis- como uma lateralização cruzada do cérebro,
lexia, deve-se considerar seu lado negati- isto é, o lado direito fazendo o trabalho do lado
vo. Isto não quer dizer que o lado positivo esquerdo. Entretanto isto era uma teoria, dennão possa vir à tona enquanto os proble- tre tantas, e estava errada. Assim ele apresenmas ainda existirem. O dom está sempre tou outra hipótese, a dominância hemisférica
presente, mesmo que não seja reconhecido. mista, que significava que o lado esquerdo fazia o que o lado direito devia fazer e vice versa.
De fato, muitos disléxicos adultos usam o
O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA
lado positivo da dislexia em suas carreiras
sem se darem conta. Acreditam apenas que
Dislexia é um dos diversos distúrbios de
têm um jeito para fazer determinadas coisas, sem perceberem que seu talento espe- aprendizagem, ligado a linguagem é caractecial vem das mesmas funções mentais que rizado pela dificuldade de decodificar palaos impedem de ler e escrever muito bem. vras, problemas para ler, escrever e soletrar.
Os estudos evidenciam a importância da linAs dificuldades mais comuns da dislexia guagem e das dificuldades encontradas pelos
ocorrem na leitura, na escrita, na ortografia disléxicos na codificação e decodificação de
ou na matemática, mas também aparecem palavras: “Neste processo de desenvolvimenem muitas outras áreas. Cada caso é diferen- to da cognição, a linguagem possui papel fun711
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damental na determinação de como a criança tais ou se utiliza de recursos concretos para
vai aprender a pensar, uma vez que formas fazer cálculos (dedos ou senha palitinhos.
avançadas de pensamento são transmitidas à
criança através de palavras” (OLIVEIRA, 1986).
No geral: Apresenta grande discrepância
entre sua potencialidade e resultados acaNo início a criança confunde a palavra com dêmicos, o que prejudica sua formação. Deo objeto. Ela não tem consciência da com- nota baixa autoestima, insegurança e pouca
posição da palavra, essa percepção surge no confiabilidade. Em casa precisa de auxílio
decorrer do seu desenvolvimento e com isso para suas tarefas escolares, pode ter difio significado da palavra muda gradativamen- culdades no trabalho e para aprender uma
te, o que era apenas uma imagem imediata, língua estrangeira tanto na leitura quandirecionada pelo afeto, com a maturidade as to na escrita (já a oralidade aprende bem).
palavras ganham um papel lógico e esses significados básicos de palavras, adquiridos de
É importante ressaltar a necessidade de
forma interativa, funcionarão como base para um diagnóstico preciso feito por profissioa formação de novos e complexos conceitos. nais das áreas de psicopedagogia, fonoaudiologia e neuropsicologia, somente assim
OS SINTOMAS DISLÉXICOS
o paciente poderá ser realmente tratado.
Os sintomas variam de acordo com os diO PSICOPEDAGOGO
ferentes graus de gravidade do distúrbio e
O psicopedagogo auxilia como um investornam-se mais evidentes durante a fase da
alfabetização. Entre os mais comuns temos: tigador que busca compreender as causas
e o quanto a dislexia pode comprometer a
Na leitura:medo acentuado de ler em voz aprendizagem. O que demanda um trabaalta e falta de estratégia para ler palavras lho minucioso, diferenciado e multiprofisnovas, trocas (visuais e auditivas), substitui- sional para chegar ao diagnóstico concreto.
ções e omissões de palavras, sem fluência,
Durante a investigação o psicopedagogo
entonação e compreensão, evita ler e não
desenvolve hábito de leitura, quando lê pa- solicitará exames comprobatórios e de exrece cansaço e desânimo e somente com- clusão para um prognóstico mais eficaz (exapreende quando é uma leitura silenciosa. mes oftalmológicos, fonoaudiólogos, neurológicos, por exemplo). O paciente é um ser
Na escrita: Dificuldade na codificação e na único e deve ser tratado de forma integral
separação de palavras,agruras para copiar de para obter um diagnóstico concreto, cada
livros ou lousa, tarefas incompletas e uma ex- um traz uma bagagem de vida diferente,
trema dificuldade para redigir, produzir textos que será evidenciado durante o tratamenou respostas. Escrever pouco e tem medo de to. Além do vínculo o profissional precisa
erros. Dificuldade para armazenar conteúdo ter um olhar critico e aguçado para interinformativo e para se orientar espacialmen- pretar todas as informações obtidas inclusite. Letra ilegível prefere letra bastão em re- ve as subliminares. Segundo Weiss (1992)
lação à cursiva. Normalmente apresenta óti- e Andrade (2001), o próprio paciente quem
mo raciocínio lógico (se não for portador de evidência aquilo que está oculto e escondidiscalculia)pode ser rápido no raciocínio e er- do em seu mundo subjetivo, revelando suas
rar porque queima etapas, faz cálculos men- resistências e pontos a serem trabalhados.
712
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Vale ressaltar que a frequência dos problemas e distúrbios de aprendizagem é maior
na idade de crescimento escolar. No entanto, jovens e adultos apresentam déficits de
aprendizagem por conta de limitações na fase
de desenvolvimento. Daí a importância do
conhecimento do desenvolvimento infantil
e a observação atenta do mesmo pelos pais
e pessoas ligadas à criança para que haja um
diagnóstico precoce e intervenção adequada.

DIAGNÓSTICO

Quanto a parte pedagógica, não devemos
transformar as atividades escolares em vilãs, precisamos compreender e intervir sem
visando sanar déficits de aprendizagem.
A visão de Winnicott (1975 apud WEISS,
1992, p.58) possibilita a compreensão do brincar integrado à aprendizagem e a importância
de se levar o lúdico para dentro dos consultórios psicopedagógicos. Os pacientes apresentam um déficit no brincar que está diretamente ligado aos seus déficits de aprendizagem. O
brincar facilita aspectos que não apareceriam
em situações mais formais, o brincar é universal e saudável não só para a área cognitiva
do ser humano, mas também para a área afetiva. Analisar a dinâmica de aprendizagem, a
maneira como brinca revela como aprendeu.

Assim que detectamos algo estranho damos início à investigação, um trabalho exaustivo, levantando hipóteses que nortearão
o diagnóstico e o tratamento do paciente.
Como já foi dito anteriormente é importante extrair a maior quantidade de informações possíveis (anamnese), saber toda a
Esta ação revela vários significados, desde
história de vida, desde o planejamento (con- a forma que a realiza, a postura, o modo de
cepção/gestação) até o momento presente. brincar e explorar o ambiente, grau de prazer ao desenvolver a atividade lúdica e assim
As indagações predominantes serão sobre resgatar o prazer em aprender e identificar a
a gestação, expectativas dos pais e da família, gravidade do déficit, o grau de limitação entre
como foi o parto, cianoses, lesões, sofrimento inteligência e aprendizagem, e se sua intelifetal (entre outras questões), adaptações do gência está ou não deteriorada. Sem desprerecém-nascido, condições de saúde, inter- zar as emoções que deixam o pensamento ornações, traumatismo, histórico e interação ganizado, coerente e harmonioso. Mediante
familiar, desenvolvimento (processo de assi- os estudos realizados e o diagnóstico conmilação e acomodação) e hábitos (como lida cluído a próxima etapa é definir a linha de
com situações dolorosas, experiências esco- tratamento a respeito de toda e qualquer
lares, atitudes, mudanças, ideologias, etc.). É dificuldade e ou distúrbio de aprendizagem.
de total importância o esclarecimento destes
DISTÚRBIOS DE APRENDIZAGEM
pontos para compreensão dos sintomas e das
queixas, somente com essa devolutiva que
Muitos pesquisadores e teóricos estudam os
saberemos a dimensão do problema. Estes
dados devem ser comparados e relacionados distúrbios e os transtornos de aprendizagem,
com outros materiais e informações colhidas e a cada estudo emergem descobertas que
durante todo processo investigativo e com não comprovam se os distúrbios de aprendiisso determinar o que acontecerá a seguir. zagem geram os transtornos ou se originam
deles. É comprovado por inúmeros teóricos
que a habilidade psicomotora bem treinada
e desenvolvida favorece a maturidade neurológica e psicológica, que é fundamental para
713
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a aquisição de habilidades acadêmicas. Definição de distúrbios ainda são conflitantes só
nos resta saber o que as autoridades federais
têm a dizer sobre este assunto. Segundo CID
(Classificação Internacional de Doenças), documento elaborado pela Organização Mundial
de Saúde, define o termo “transtorno” para as
disfunções de aprendizagem: os transtornos
mais comuns segundo o CID-10 são: Dislexia,
Disgrafia, Disortografia, Discalculia, Dislexia e
TDAH. A Organização Mundial de Saúde reconhece estes transtornos e os trata como doença, o que requer atenção, cuidado, prevenção, diagnóstico e tratamento diferenciado.
O CID-10 citado no documento, define
estes transtornos como específicos do desenvolvimento das habilidades escolares,
diagnosticados no início da infância e caracterizado pelo atraso de habilidades diretamente ligadas à maturidade biológica
do sistema nervoso central, ou seja, dificuldades significativas na aquisição e no emprego das capacidades para ouvir, falar, ler,
escrever, raciocinar ou computar e ainda
implicações de ordem psicológicas (percepção, atenção e memória) e neurológicas.
Os portadores de distúrbios de aprendizagem, portanto, apresentam intelecto normal ou acima da média, perfeita acuidade
visual e auditiva e outras habilidades perfeitamente desenvolvidas apesar de suas
dificuldades e dos problemas sociais e afetivos que estes distúrbios acarretam e que
podem acompanhá-los até a vida adulta.
Devido aos esforços feitos no sentido de
conscientizar a população, quanto aos distúrbios os portadores de algum distúrbio de
aprendizagem, têm reconhecido seus déficits cognitivos e afetivos e, o que é característico deles. Até então, adultos e jovens
com problemas específicos na aprendizagem e que já deixaram o convívio escolar
714

sofrem dificuldades para encontrar seu lugar no mundo e busca ajuda profissional. A
maioria das clínicas não possui estrutura,
mas felizmente, esta é uma realidade que
está mudando, muitos especialistas na área
estão ampliando o seu campo de ação para
servir este que ainda é negligenciado quando o assunto é desenvolvimento cognitivo.
A cognição, no entanto, está deixando de
ser o centro das atenções somente na fase
do desenvolvimento infantil e, graças a estudos e pesquisas, afirma-se que a capacidade cognitiva pode e deve ser trabalhada
e desenvolvida em todas as fases da vida.
Os distúrbios de aprendizagem estão relacionados a três áreas: linguagem receptiva e expressiva, leitura e escrita, e matemática. São divididos em duas categorias
por Gallagher e Kirk (1999), distúrbios de
aprendizagem relativos ao desenvolvimento e dão origem aos distúrbios de pensamento e linguagem, de atenção, de memória, falhas de percepção e motrizes.
São identificados na fase pré-escolar quando a criança é iniciada nas habilidades psicomotoras e de aquisição da linguagem.
São os desvios no desenvolvimento de uma
série de funções que se aprimoram à medida que a criança cresce, muitas vezes, porém nem sempre, distúrbios deste tipo estão relacionados à deficiência de ensino.
Distúrbios de aprendizagem acadêmicos:
são estes os primeiros problemas identificados pelas pessoas próximas ao indivíduo
e que o acompanham em sua escolaridade.
Aqui se encaixam os distúrbios descritos
neste estudo e que estão detalhados nos
capítulos seguintes. Estes distúrbios se referem a um bloqueio significativo na aprendizagem da leitura, da escrita ou da matemática e são observados na idade escolar.
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Muitos distúrbios de aprendizagem não são
percebidos até que o indivíduo comece a falhar insistentemente em habilidades acadêmicas mais específicas e essenciais do currículo
escolar. Gallegher e Kirk (1999) citam alguns
critérios para se identificar e definir categoricamente e de forma diferencial os distúrbios
de aprendizagem, estes critérios auxiliarão
um diagnóstico específico e minucioso para
se delinear uma estratégia de tratamento/
recuperação com resultados satisfatórios.

balhando a percepção-motora, a visão, a linguagem oral entre outros. Os distúrbios acadêmicos que interferem na leitura, escrita e
capacidades aritméticas, seguem recuperação
de acordo com a fase de desenvolvimento, por
exemplo, atividades simbólicas, de regras, etc.

Seguindo todos os critérios para se identificar com precisão um distúrbio de aprendizagem, é estritamente necessário que se siga um
procedimento sistemático para avaliar um distúrbio de aprendizagem e definir estratégias
Segundo os autores, pessoas portadoras de adequadas de intervenção psicopedagógica.
distúrbios de aprendizagem apresentam discrepâncias entre a capacidade e a realização,
Segundo pesquisadores, a dislexia se deve
o que significa uma disparidade inexplicável mesmo a hereditariedade por mutações cauentre algumas áreas e identificar esses fato- sadas em alguns genes ainda durante a gestares que inibem a capacidade de aprender e ção, o distúrbio é estabelecido entre a 20ª e
podem explicar como corrigir essa diferença. 23ª semana de gestação durante o processo
de formação cerebral. Os neurônios migram
Algumas questões determinantes são diag- do núcleo para a periferia do cérebro do feto
nosticar se existe realmente um distúrbio de e alguns destes neurônios se desviam e comaprendizagem ou se outra deficiência pode prometem áreas cerebrais responsáveis pelo
ser o resultado do mau desempenho, quais desenvolvimento do processo de linguagem.
as capacidades e incapacidades que a criança tem e como explicar o problema e depois
De acordo com alguns pesquisadores ameorganizar um tratamento de recuperação ricanos, foram encontradas alterações genétieficaz. Para se definir distúrbios de aprendi- cas dos cromossomos 2, 6 e 15, sendo o crozagem e realizar um diagnóstico assertivo é mossomo 6 o gene relacionado a Dislexia, o
fundamental levar em conta as definições das qual fora batizado de DYX2. Já o geneticista Dr.
dificuldades explicadas por uma deficiência Jeffrey R. Gruen da Universidade de Yale dos
mental, física ou sensorial, deficiência auditi- EUA denomina este mesmo gene de DCDC2.
va ou visual, distúrbios emocionais ou falta de
motivação ou de oportunidade de aprender.
Segundo eles, os cromossomos 2, 6 e 15 estão
relacionados aos centros de leitura do cérebro.
Portadores de distúrbios de aprendizagem requerem educação diferenciaOutro gene foi descoberto pelo professor
da para o seu desenvolvimento, pois eles de genética molecular JuhaKere, do Institunão aprendem por meios comuns, é ne- to Karolinska de Estocolmo, denominado de
cessário adaptação para superar seus Robo1, este gene é responsável pelo desenobstáculos psicológicos e neurológicos. volvimento que guia conexões entre os dois
hemisférios do cérebro chamadas de axônios.
Os distúrbios relativos ao desenvolvimento Essas conexões também têm grande influênsão tratáveis e pode-se fazer sua prevenção cia na decodificação de sistemas linguísticos.
com exercícios e reforços pedagógicos tra715
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A pedagogia da leitura e da escrita também mostra sua ineficiência no ensino, no
que envolve a habilidade leitora e escritora. É preciso que o ensino vá muito além
de palavras e textos fragmentados é preciso ressignificar a linguagem e seu significado, assim prevenir deficiências assimilando e acomodando o conhecimento.
Apesar de não ser deficiente físico, visual, auditivo ou mental, o disléxico faz parte das pessoas portadoras de necessidades
especiais e a lei garante atendimento diferenciado e flexibilidade nas redes de ensino para que adaptações nos métodos de
ensino sejam realizadas. Com estas adaptações as autoridades visam diminuir a incidência de evasão escolar e com a inclusão
social procuram minimizar a marginalização
dos casos de distúrbios de aprendizagem.
Com tratamento adequado o disléxico é
capaz de desenvolver estratégias para lidar com suas dificuldades, superar os obstáculos e atenuar as consequências. Já é
provado que os disléxicos não atingem fluência na escrita e na leitura, mas são totalmente capazes de aprender e se formarem
em uma profissão e não apresentarem problemas emocionais devido ao transtorno.
Após a confirmação do diagnóstico e início
do tratamento problemas de baixa auto-estima
são totalmente sanados e as habilidades cognitivas, emocionais e sociais recuperadas, o tratamento prioriza qualidade e uma vida normal.
O tratamento incorpora o processo de
aprendizagem pelos estímulos e métodos multissensoriais que vão da linguagem oral à estruturação do pensamento,
da leitura espontânea à discussão temática, da elaboração crítica e gerativa das
ideias à expressão escrita, favorecendo o
seu desenvolvimento cognitivo e emocional.
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O foco durante o tratamento está no ensino da leitura, em desenvolver habilidades
multissensoriais baseado nos resultados do
diagnóstico. Acompanhar evoluções levando
o disléxico a se reencontrar e assim favorecer
controle emocional durante a leitura, auxiliar
para que tenha uma boa imagem de si mesmo e consiga conviver com as dificuldades.
Melhorar sua capacidade para operar com as
regras que relacionam fonologia-ortografia e
trabalhar a compreensão de textos com mais
precisão e rapidez na decodificação. Paralelamente alinhar a comunicação entre escola, família e profissional, quanto mais entrosamento
e mais conhecimentos técnicos ( uma vez que
as atividades para os disléxicos envolvem necessariamente percepção visual, memória visual, percepção, discriminação auditiva e memória auditiva), melhor será o atendimento.
.

A DISLEXIA NA FAMÍLIA

Quanto mais estreito for o vínculo familiar,
mais chances de o tratamento ter resultados
satisfatórios. O profissional auxilia os familiares mais próximos, trabalhando com eles também a problemática que a dislexia causa no
âmbito familiar, pais comprometidos buscam
mais conhecimento sobre o assunto e com
isso auxiliam e favorecem o tratamento do
disléxico, bem como valorizando as conquistas e potencialidades. Os disléxicos têm uma
capacidade superior aos demais de se superar, afinal, se diagnosticado e tratado, aprendem a lidar com suas limitações e desenvolver estratégias para vencê-las desde cedo. É
capaz de estudar, se formar, ser um grande
profissional ou até mesmo dono de seu próprio negócio, isto é, ele é totalmente capaz
de garantir o seu lugar na sociedade. Para
isso, ele precisa ser orientado, usar sua capacidade para obter conhecimento e vencer.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As mudanças sociais mudaram a escolarização e os processos de aprendizagem. A
escola é universal e obrigatória, o que trouxe novos desafios dentre os quais a inclusão.
Inicialmente, crianças com dificuldades
eram vistas como doentes, mas com o passar dos anos isso mudou, a psicopedagogia
surgiu para ajudar o desenvolvimento e a
sanar ou amenizar transtornos ou distúrbios
diagnosticados, concedendo competências
e habilidades que assegurem a elas condições para prosseguir sua aprendizagem.
A dislexia requer um acompanhamento
multidisciplinar constante e envolve um processo lento, quanto antes o diagnóstico mais
oportunidades do sucesso. A psicopedagogia
tem importância fundamental com seu impacto na aprendizagem, compreendendo a
lógica como cada um constrói e desenvolve
suas competências e habilidades acadêmicas. Finalizamos com dúvidas e indagações
não exaurindo o tema somente deixando fagulhas para mais pesquisas e estudos.
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ESTÍMULOS NEUROLÓGICOS E OS PROCESSOS EDUCACIONAIS: ARTES E
EDUCAÇÃO
RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo lançar luz a inquietações que nasceram

desde o primeiro momento em nos lançamos ao desafio dessa magnitude. Entendemos que a
neurociência representa um ramo dos estudos do cérebro que tem como fulcro desenvolver as
potencialidades humanas. Para alcançarmos êxito em nosso trabalho fizemos uma pesquisa em
diversas áreas para que com uma visão multifacetada pudéssemos refletir em diversos ângulos
afinando a percepção e ampliando os lócus investigativos. Definimos como meta analisar a
neurociência e o desenvolvimento do aprendizado por meio de estudos da arte, entretanto
não nos limitamos em fechar o campo em torno de análises de obras, mas da representação
que as manifestações artísticas podem trazer para o desenvolvimento do cérebro. Esperamos
que que nosso modesto trabalho possa contribuir para o estudo científico do tema.

Palavras chave: Neurociência; Arte; Desenvolvimento; Criança.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho traz consigo a modesta pretensão de lançar luz a um estudo feito
após árdua pesquisa e levantamento bibliográfico com a intenção de compreender uma
pequena parcela do que representa a neurociência com relação aos estímulos advindos do
meio artístico. As imagens, sons, movimentos
e ritmos representam elementos que transitem estímulos essenciais ao cérebro humano,
de modo a transformar em movimento o que
outrora parecia imóvel ou estanque. Embora
muitas dessas imagens, sons e movimentos
tenham sido desenvolvidos por artistas que
em alguns casos nada tiveram a ver com o estudo neurocientífico, elas são claramente capazes de causar apreciação da arte, num primeiro momento a neurociência talvez se dê
conta de apreciar todos os meandros do cérebro, mas com o viés artístico provavelmente a amplitude desse estudo seja estimulada.
Podemos por meio da arte identificar diferenças cerebrais estruturais de comportamento entre vários indivíduos. A partir daí,
podemos postular hipóteses sobre a estrutura e como essa estrutura se relaciona com os
estímulos. Contudo, muitas vezes achamos
difícil atribuir causalidade as descobertas
científicas quando as vinculamos ao mundo
da arte. No entanto, podemos dizer com confiança que a estrutura do cérebro muda como
consequência das sinapses provenientes de
expressões artísticas. Acreditamos – por meio
do embasamento teórico calcado nas pesquisas efetuadas – que haja ligações desse processo com o que se entende por “plasticidade
cerebral”. Vários campos usam o conceito de
plasticidade cerebral. Um campo emergente
muito interessante envolve o estudo da arte
e do cérebro, ou arteterapia. Originalmente,
a arteterapia usava conceitos puros de arte,
sem a investigação científica. Agora, lentamente, está adotando o pensamento científi
720

co usando abundantes dados neurocientíficos
e as ferramentas objetivas da investigação
científica. Durante anos, reconhecemos que
a criação de arte permitia reformular experiências, reorganizar pensamentos e obter insights pessoais que muitas vezes aumentavam
a qualidade de vida de uma pessoa. A arteterapia ganhou popularidade porque combina a expressão artística livre com o potencial de intervenção terapêutica significativa.
No imaginário infantil e infanto-juvenil a
arte demonstra certa padronização estética, acreditamos ela que leva as gerações a
se identificarem comportamental e socialmente de acordo com as expressões artísticas de uma Indústria Cultural que usa a
fotografia como dispositivo artístico para
justificar as escolhas por formas corporais,
cheiros e sabores. Isso alimenta um mercado cada vez mais pulsante que encontra
nesses nichos de fetiches o cenário ideal
para sanar as vontades que estimulam a liberação de endorfina por meio das compras.
O desenvolvimento está atrelado também
a expressões de cunho artístico e estético.
Assim também nos relacionamos ao desenho infantil, parte fundamental do desenvolvimento humano, as primeiras expressões
que levam em consideração coordenação
motora e capacidade cerebral põe o desenvolvimento cognitivo em outro patamar, pois
acelera por meio da autonomia as possibilidades de significação na aprendizagem. A
arte se torna, portanto, a via de acesso para
as manifestações do cérebro, as sinapses que
ocorrem por meio das sensações que ela representa dão contornos significativos aos
estudos comportamentais explicando – ou
buscando explicar – os avanços no desenvolvimento educacional. Como por meio da arte,
os comportamentos são induzidos a mudan-
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ça por exemplo o neuromarketing que se baseia nos resultados obtidos em neurociência
– gostos, aptidões, estética, moda, etc. – para
vender produtos ou se comunicar com base
nos dados psicológicos já utilizados criando
formas de comunicação e mensagens subliminares. O funcionamento do sistema nervoso
não pode ser concebido independentemente
do corpo (ambiente interno) e do mundo ao
nosso redor (ambiente externo), assim acreditamos que os impulsos dados pelo meio são
também fundamentais ao desenvolvimento.
O sistema nervoso cérebro-espinhal ajuda a
gerenciar as relações de nossos organismos
com o mundo exterior. É também chamado
de sistema nervoso sensorial somático, permitindo experimentar sensações nas partes
distintas do seu corpo. Assim, esperamos que
nosso trabalho tenha boa aceitação por essa
distinta academia, nossos sinceros préstimos.

PROCESSOS COGNITIVOS DE
APRENDIZAGEM UM OLHAR
GLOBAL
A neurociência é uma disciplina recente que
agrupa outras quais neurologia, psicologia e
biologia. Ultimamente diversos aspectos da
fisiologia, farmacologia, bioquímica, e estrutura do sistema nervoso de seres invertebrados e cérebro de vertebrados foram conhecidos mais a fundo. Pesquisas fundamentais a
respeito da função perceptiva das emoções,
da aprendizagem e da memória apresentaram e mostraram grande avanço, em especial quando nos referimos as abordagens
relativas à neurociência cognitiva. Aprendizagem e educação tendem a ser estudadas
de modo que reflitam um novo espaço das
ciências naturais, alterando sua gênese desde o início a vida adulta. Em neurociência a
alfabetização aplica-se como instrumento
de vital importância para o cotidiano, contribuindo para que a população tenha um melhor entendimento das perspectivas intros-

pectivas, mas sem deixar de levar em conta
os avanços científicos, evitando posturas
especulativas e a crença em muletas ofertadas pelo raso reflexo do senso comum. São
sistematizados encadeamentos educacionais partindo de princípios neurocientíficos.
Podemos afirmar que neurociência desponta como uma das áreas do conhecimento
biológico lança mãos de achados de outras
áreas menores que fazem parte de sua constituição, a entender, a neurofarmacologia, a
neurofisiologia, a psicologia evolucionista e o
neuroimageamento com a finalidade de esclarecer o funcionamento o sistema nervoso. O
desenvolver técnico cognitivo moderno com
o intuito de estudar da atividade cerebral nas
crianças, adolescentes e adultos, enquanto
ocorrem as tarefas relacionadas ao intelecto,
vem permitindo a investigação mais precisa
dos neurocircuitos enquanto ocorre seu funcionamento, que acarretam as potencialidades intelectuais humanas dentre as quais, a
linguagem, a criatividade, o raciocínio, etc.
As conexões entre distintos neurônios são
responsáveis por funções basilares do sistema nervoso humano, assim como de outros
animais. Em se tratando especificamente do
ser humano, atuam de modo a determinar
os nossos comportamentos como indivíduos. As emoções externalizadas e vivenciadas como a raiva, o medo e situações aprazíveis da vida tem sua origem nas atividades
no cérebro por meio dos circuitos neuronais.
O desenvolvimento da habilidade de pensar e armazenar lembranças que carregamos está em dependência das atividades
complexas que ocorrem nos neurotransmissores por meio de sinapses químicas.
Os nossos movimentos são possíveis pois
passam por circuitos neuronais contidos em
nosso no cérebro e em nossa medula espinhal,
eles são responsáveis por programar todos,
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desde a capacidade de introduzir um fio no
buraco da agulha, passando pelas capacidades desenvolvidas na habilidade de guiar uma
bicicleta até tarefas mais complexas como atirar com arco e flecha. É nessa intrincada teia
de processos neuronais que também temos
o controle das inúmeras funções do organismo humano. A manutenção da temperatura
do corpo é um exemplo claro, seguido pela
pressão arterial, ambos são medidos de maneira automática levando nosso corpo a permanente atividade mesmo sem nos darmos
conta do que essa cadeia de eventos está
propiciando. Trata-se de funções autônomas
orientadas por meio dos circuitos neuronais,
e ocorrem de forma inconsciente. Encontramos explicações a esse respeito na biologia
elementar, ela nos fornece mostras claras de
que qualquer espécie de animal é fruto das
interações complexas entre os fatores que
regem o ambiente e estrutura sua genética.

ESTÍMULOS COGNITIVOS NA
INFÂNCIA
Existe uma importância crucial no desenvolvimento infantil, particularmente do desenvolvimento cerebral, percebemos na primeira infância como ocorre a influência da
aprendizagem, o comportamento e a saúde
ao longo do ciclo de vida bem como a influência proveniente das experiências e dos
ambientes vivenciais, particularmente a participação ativa dos pais e da família de modo
geral, todos esses estímulos são basilares
ao desenvolvimento da primeira infância.
A fusão do conhecimento em neurociência
com o conhecimento acerca do desenvolvimento em prol do entendimento pormenorizado, e por assim dizer, os primeiros anos de vida
na determinação o futuro da criança, percebemos as ligações entre o modo como o cérebro
se desenvolve e os mecanismos neurológicos
e biológicos que influenciam a aprendizagem,
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comportamento e saúde ao longo da vida. O
Comitê Científico Pela Infância afirma que:
A aprendizagem inicia-se desde o começo
da vida. Muito antes de a criança entrar na
escola, enquanto cresce e se desenvolve em
todos os domínios (físico, cognitivo e socioemocional), ela aprende nos contextos de seus
relacionamentos afetivos. Especialmente na
primeira infância, a aprendizagem é fortemente influenciada por todo o meio onde a
criança se encontra e com o qual interage. A
criança aprende no ambiente de seus relacionamentos, que por sua vez afetam todos os
aspectos de seu desenvolvimento. A promoção do desenvolvimento integral saudável,
com nutrição e cuidados de saúde adequados, ambiente familiar afetivo, seguro e estimulante, relações estáveis e incentivadoras,
além da oferta de educação de qualidade,
fornecem o alicerce para que cada criança
viva bem no presente e alcance seu potencial pleno no futuro. (COMITÊ CIENTÍFICO
NÚCLEO CIÊNCIA PELA INF NCIA, p, 4)
Estes dados confirmam os preceitos da
boa maternidade que os pais aplicam por séculos. Mães e pais sempre souberam que o
bebê e os jovens criança precisam de amor
e carinho. Mas o que esse novo conhecimento sobre o desenvolvimento do cérebro
tem de profundamente fascinante, é que
ele nos faz entender como uma boa educação, bons cuidados, boa nutrição e boa
saúde durante a primeira infância estabelecem as bases para o desenvolvimento do
cérebro, e como representam alicerces importantes para fases posteriores da vida.
Psicólogos do desenvolvimento têm estudado como as crianças se desenvolvem por um
longo tempo e como aprendem, observando e
avaliando o comportamento e as habilidades
em várias idades. No entanto, sobre suas descobertas a respeito à importância do desenvolvimento na primeira infância e seus des-
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dobramentos, o potencial a longo prazo não
atraiu a atenção do público até pouco tempo.
Nas últimas décadas, a neurociência permitiu
a explosão do conhecimento sobre o cérebro
e as ligações entre o desenvolvimento do cérebro de crianças menores e as dificuldades
que ele pode apresentar mais tarde com relação à aprendizagem, comportamento e saúde.

Grande parte do desenvolvimento cerebral
ocorre antes do nascimento, ainda no estágio
embrionário (duas semanas após a concepção) é formado o tubo neural que se formará o cérebro e espinha. De algumas células,
o cérebro produz bilhões de neurônios. Agora, a maioria das células cerebrais de um ser
humano é produzida entre o quarto e sétimo
mês de gravidez. Uma vez que os neurônios
são formados, eles devem migrar para o local
designado e formar conexões. Uma migração maciça de células ocorre quando o feto
tem cerca de quatro meses e meio de idade.

As novas descobertas derivam da pesquisa básica em neurociência, novas tecnologias que permitem aos neurocientistas
obter imagens do cérebro humano e estudar sua atividade em vários estágios de
desenvolvimento, a pesquisa neurobioloUma criança é dotada de bilhões de neurôgia e integração de novos conhecimentos. nios que devem formar bilhões e bilhões
de ligações para funcionar corretamente.
Antes dessas fascinantes descobertas so- Em resposta aos estímulos do meio recebre o desenvolvimento cerebral de crianças, bido pelos órgãos dos sentidos (olhos, oupensamos geralmente que a arquitetura do vidos, nariz, língua, pele, articulações etc.),
cérebro foi largamente determinada desde os neurônios na parte correspondente do
o nascimento por características genéticas cérebro formam conexões, chamadas sique o indivíduo herdou dos pais. Os cien- napses, que permitem ao cérebro reconhetistas agora estabeleceram que uma grande cer os sinais dos órgãos dos sentidos. Desparte do desenvolvimento do cérebro ocor- se modo de acordo com VYGOTSKY, 1998:
re entre a concepção e a idade de um ano.
Um aspecto essencial do aprendizado é o
Além disso, agora entendemos melhor fato de ele criar a zona de desenvolvimento
como os estímulos experimentados pela proximal; ou seja, o aprendizado desperta vácriança antes dos três anos afetam as célu- rios processos internos de desenvolvimento,
las nervosas (neurônios) e vias neuronais que são capazes de operar somente quando a
cérebro. A interação ativa entre a estimula- criança interage com pessoas em seu ambienção precoce do cérebro, através dos canais te e quando em cooperação com companheisensoriais, e a estrutura genética fundamen- ros. Uma vez internalizados, esses processos
tal do cérebro tem um efeito direto e deci- tornam-se parte das aquisições do desenvolvisivo sobre o desenvolvimento do cérebro, mento da criança. (VYGOTSKY, 98 p.117-118)
que, por sua vez, tem repercussões a longo
prazo no a criança se tornará. O desenvolviDurante os três primeiros anos de vida, há
mento humano não se baseia em uma opo- grande intensidade na produção de sinapses
sição entre hereditariedade e educação, mas e neuronal, especialmente durante a gravisim na interação entre esses dois elementos. dez e no primeiro ano; a produção continua,
mas a uma taxa decrescente, até a idade de
10 anos, e para algumas funções, continua
tudo ao longo da vida. Esse processo é frequentemente chamado de fiação cerebral.
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Enquanto esta relação é feita no início do
desenvolvimento, um processo também
ocorre. Bloqueio importante dos neurônios,
sinapses e até mesmo vias neuronais que não
estão em estímulos. Aqueles que não são usados ou que não são eficazes são eliminados.
Esse processo crucial é uma forma de padrão
que faz aparecer formando os diagramas embutidos da massa de células que durará toda
a vida, enquanto o excedente é eliminado.

MOVIMENTO LÚDICO,
DESENVOLVIMENTO E DESENHO
INFANTIL
Os ajustes progressivos nos movimentos
das crianças para caminhadas, velocidade e
ritmo podem então preencher uma função
de realização gestos utilitários, mas também
especializados como escrita ou o desenho.
A arte nas suas mais diversas expressões
destaca como esses movimentos por mais
imperceptíveis que sejam leva em consideração as sonoridades, as cores ou os gestos.
A criança odeia uma imobilidade imposta, tais como: sentado à mesa (na casa, na
escola). Ela precisa de movimento, ela gosta de se divertir fisicamente, para agir e viver. No entanto, ela se torna cada vez mais
perseverante na medida em que começa a
experimentar as situações em que ela possa
protestar – por exemplo – caso um adulto
interrompe-a em sua atividade sob o pretexto de ir à mesa ou tomar banho. Os movimentos tornam-se cada vez mais coordenados (imitação, manipulação, agarrar, etc).
Muitas crianças de quatro anos (bem antes
da idade da leitura) são capazes de reconhecer livros que eles gostam, até mesmo as páginas onde seus livros são histórias favoritos.
À primeira vista compreensão parece geral,
mas infelizmente obscura e incorreta, onde
tudo representa um amontoado indiscrimina724

do de ações. A criança é apresentada com desenhos compostos por dois ou mais objetos
cujas linhas estão emaranhadas e trabalha em
torno deles usando cores diferentes nos diferentes objetos que eles veem. Histórias de
sucesso variam com a idade. Podemos também apresentá-los com desenhos de animais
compostos (compostos de partes animais diferentes) e peça-lhes para nomear um esboço. A criança está atenta às partes não desenham detalhes, mas simplesmente justapõe
sem necessariamente fazer as ligações artísticas ou estéticas necessárias. Ex: uma casa (a
casa não fica de pé, mas a criança tem representado todas as telhas, persianas, cortinas).
Com o desenvolvimento da neurociência,
de fato, surgiu uma nova abordagem para
a psicologia da criança. Nesta perspectiva,
a criança é considerada sujeita a várias necessidades de acordo com o seu desenvolvimento cerebral. Para ANTUNHA, 2006:
Desenvolvimento neuronal e comportamento lúdico mantêm fortes correlações, importantes a serem consideradas, desde a primeira infância. Todo nosso comportamento,
desde as mais simples às mais complexas funções, depende do sistema nervoso, e a palavra
sistema é fundamental para a compreensão
dos mecanismos pelos quais sensação, percepção, memória, movimento e ação, linguagem, pensamento, emoção resultam da fina,
adequada e harmônica integração de toda
a rede neuronal. (ANTUNHA, 2006, p. 53).
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O APRENDIZADO E OS ESTÍMULOS
CEREBRAIS
Desde as primeiras manifestações humanas, entre os seres vivos elementares, a evolução se beneficia das vantagens decorrentes das competições em busca de alimentos,
parceiros sexuais, geografia local, busca por
abrigo, etc., a responsabilidade pela viabilização dessas características diz respeito as
possibilidades de se realizar projeções antecipadamente. Ao aprender o cérebro armazena e multiplica as possibilidades adaptativas
daquele que o possui, motivo pelo qual existe entre os seres humanos a tendência a se
agrupar e buscar alternativas para a melhor
vida em conjunto. Segundo BERTHOZ, 2009:

por esse caminho segue. Tanto a consolidação da capacidade memorativa, quanto dos
campos responsáveis pelo comportamento
emocional, são mecanismos que merecem
extrema atenção, cada órgão que se conecta
e se interliga atuando nesse trabalho onde a
função é se desenvolver em cada estrutura
em conjunto com os próprios neurônios que
desempenham um papel fundamental nessa
importantíssima seleção cognitiva, o aprender.

Para mim a atenção não é apenas um mecanismo imerso na percepção, como um chefe comandante que decidir onde e porque
olhar; mas é um mecanismo de antecipação
que prepara o agir, um mecanismo que configura o mundo para nossas ações e nossas
intenções, no qual se encontram traços de
todos os níveis do sistema nervoso, dos mais
elementares aos mais complexos. Ela não concerne somente à percepção consciente de estímulos reais e às pequenas percepções; ela
utiliza a imaginação. (BERTHOZ, 2009, p. 57)

As funções da memória que ocorrem dentro
do cérebro dos estudantes são intrínsecas a
capacidade de aprender. Entretanto, conhecer
o funcionamento do cérebro não quer dizer
exatamente conhecer a forma mais adequada
com que as pessoas aprendem, nem a melhor
maneira de condicionar o aprendizado. Educação e aprendizagem constituem um elo sólido
e próximo ao desenvolvimento cognitivo, pois
o cérebro está propenso aos estímulos que o
meio fornece. As novas sinapses são formadas a partir dos estímulos do ambiente, desse
modo podemos entender que a aprendizagem
representa o processo de reação do cérebro
aos estímulos advindos do meio ambiente.
Afirma então o Comitê Científico Pela Infância:

Esse emaranhado de ações e sensações tem
sua explicação na neurociência, ela quem vem
desvendar o desconhecido relacionado ao
momento em que ocorre a aprendizagem. O
órgão fantástico nesse processo do aprender
é o cérebro. Os lobos, os sulcos, as reentrâncias carregam suas funções de importância e
magnitude, atuando num trabalho conjunto,
cada um interage com o outro por meio da necessidade de desenvolvimento - assim como
fazemos agora redigindo esse texto, com a
finalidade de produzir uma resposta positiva com relação a interação professor e aluno,
aluno e instituição, instituição e sociedade e

O desenvolvimento do indivíduo é um processo dinâmico e maleável que ocorre por fatores genéticos, condições do meio no qual está
inserida e em função de seu próprio comportamento e ao modo como interage com aqueles fatores. Cada criança tem uma bagagem
genética, uma espécie de “código” biológico,
que não é determinante para a maioria das
funções, mas que influencia os modos como
ela irá responder às mudanças que acontecem
no ambiente em que se encontra. No repertório das interações incluem-se aquelas que
são desencadeadas por iniciativa da própria
criança ao agir sobre as coisas (meio ambiente
725
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físico) e pessoas (meio ambiente social), assim
como suas respostas às mesmas. A criança tem
um papel ativo nesse processo, adquirindo
gradualmente habilidades para se tornar independente e autônoma. (COMITÊ CIENTÍFICO
NÚCLEO CIÊNCIA PELA INF NCIA, 2014. p. 6)
As novas sinapses são formadas de acordo com os estímulos do ambiente por meio
dos neurônios. Desse modo a aprendizagem
é o resultado de um processo onde os estímulos do meio agem de modo a fomentar as
reações cerebrais tornando as sinapses cada
vez mais frequentes e intensas. A resposta é
a construção de circuitos de processamento
de informações cada vez maiores, com capacidades de armazenamento agigantadas. Neurociência é a ciência que tem por finalidade
investigar o modo como o cérebro aprende
e lembrar do que aprendeu, partindo do nível molecular e celular até áreas dos córtices.
O ensino bem-sucedido que consegue
provocar a alteração no percentual de conexão das sinapses, assim pode afetar a função cerebral. Positivamente, isto depende
também do fator natureza do currículo, de
como o professor desenvolve métodos de
ensino, das vivências e estímulos da sala de
aula, da sociedade, da família e comunidade. A somatória desses fatores compõem
as características cerebrais dos indivíduos.
A neurociência utiliza vários métodos de investigação dentre os quais podemos destacar
eletroencefalograma, tempo de reação, neuroimageamento – onde os cientistas puderam
observar as diferenças volumosas na área central do cérebro –, lesões em estruturas neurais
em animais de laboratório, a fim de estabelecer
relações entre cérebro e cognição nas áreas de
relevância para a educação. Esse método de
abordagem há de permitir o diagnóstico precoce de alguns transtornos de aprendizagem.
Isso exigirá dispositivos metodológicos de edu726

cação especial, concomitantemente a identificação de estilos individualizados de aprendizagem e a busca por uma forma mais dinâmica
de descobrir a melhor maneira introdutória
da nova informação no contexto educativo.
Pesquisas com foco nas atividades do cérebro vem averiguando aspectos relacionados à
atenção, linguagem, leitura, memória, cálculo,
sono e emoções, paulatinamente estão contribuindo de maneira magistral para o desenvolvimento da educação. Estudiosos em educação possuem a postura otimista com relação as
descobertas em neurociências para que possam contribuir para as teorias e práticas educativas. Nesse sentido uma quantidade muito
grande de matérias jornalísticas e midiáticas
de modo geral passou a ser produzida sem o
devido caráter científico em torno dos benefícios da contribuição da neurociência, compondo instâncias totalmente especulativas, ou
incompreensíveis e por de caráter esotérico.
Como exemplos se incluem os empreendimentos em prol do desenvolvimento do currículo de maneira a atender os pontos fortes
e fracos no processo de aprendizagem dos
alunos que fazem uso preferencialmente – se
pudessem ter uma preferência dessa natureza – de um dos hemisférios. Especulações
desse tipo são frutos de informações infundadas a respeito das contribuições da neurociência e o quanto sua oferta pode somar
positivamente à educação, trata-se das difusões do senso comum. Propostas que assevera a neurociência enquanto estudo que possivelmente não contribuirá para a construção
de uma educação significativa em virtude da
desarticulação dos conhecimentos, tratam
da questão como se ela fosse se separando –
neurociência e educação – tornando-se duas
áreas, campos distantes antagonizados entre si.
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A neurociência elimina fronteiras delimitadas, específicas. Desse modo, ela em conjunto com outras áreas do desenvolvimento
cerebral em conjunto com a educação dá novas configurações quanto as possibilidades
de integração, formando uma relação que
pode ser de extrema importância as estas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos associar cultura a arte como
instrumento de auxílio imaginativo, subjetivo, narrativo e frequentemente controverso, mas muito raramente científica. Em
contraste a isso, nós tratamos ciência como
lógica, objetiva, factual, e integral ao nosso entendimento da natureza, tanto de nós
mesmos quanto o mundo ao nosso redor.
Mas o crescente insight que alguns cientistas tiveram veio a reconhecer o trabalho de
artistas como co-investigadores da realidade,
assim levaram suas abordagens a diferem, artistas e os cientistas, se esforçando para um
objetivo comum em busca pelo reconhecimento das partes constituintes do conhecimento.

A comunidade educacional está se tornando consciente que “entender o cérebro” pode apontar novos caminhos para a
pesquisa e melhorar as políticas e práticas
educativas. Isso em contato com os conhecimentos do meio acadêmico, com as contribuições didáticas e com as áreas do coPortanto acreditamos ao associarmos neunhecimento estudantil vem dando um novo rociência à arte encontramos os elementos
fôlego ao desenvolvimento educacional. que além de sustentar nossas aspirações,
contribuímos para enriquecer os estudos soEste trabalho constitui uma síntese sin- bre essa ciência que cada dia mais ganha protética da aprendizagem função cerebral por porções importantes. Lacunas existem e semmeio da neurociência e como essa relação pre hão de existir pois o conhecimento não é
se dá com os estímulos artísticos, e portan- algo que se esgota, sempre há de surgir uma
to, submete temas cruciais à atenção da co- nova possibilidade, temos a crença de que a
munidade educativa e neurocientífica. Ele continuidade da pesquisa em questão possa
não propõe soluções simplistas, nem afirma caminhar em torno da questão alimentar que
que a neurociência tem a resposta para tudo. abordamos aqui, mas para o momento estaPor outro lado, constitui um inventário obje- mos satisfeitos com os resultados obtidos.
tivo do conhecimento atual na encruzilhada
da neurociência cognitiva e aprendizagem;
também indica caminhos para explorar e listar as implicações ao processo de ensino.
A neurociência demonstra claramente
que o cérebro tem uma grande capacidade
adaptação às demandas de seu meio ambiente, plasticidade e conexões neurais são
criadas ou outros são enfraquecidos ou eliminados conforme necessário. A extensão
da modificação depende de tipo de aprendizado: Aprendizado de longo prazo leva a
mudanças mais profundas. Ela também depende de quando a aprendizagem acontece.
727
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PERCURSOS DA GESTÃO DEMOCRÁTICA

RESUMO: Ao escolher como tema Gestão Escolar Democrática, pesquisas foram

realizadas com intenção de ampliar conceito de gestão em formação e como
foi sendo construído o conceito de gestão democrática ao longo do processo.
Descobrindo e redescobrindo o processo da prática gestora e como as políticas
públicas estão diretamente relacionadas à educação.

Palavras-chave: educação; gestão democrática; projeto político pedagógico.
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INTRODUÇÃO
A opção em escolher o tema, enquanto
tema de reflexão, diz respeito, à preocupação em procurar estabelecer um elo entre
a gestão escolar e o cotidiano educativo.
Mudanças ao longo do processo histórico
descentralizando a autoridade, reduzindo a
hierarquia, estimulando parcerias e privilegiando a qualidade como foco na formação
do cidadão - visando sua atuação, enquanto protagonistas nos diversos segmentos
sociais, fortalecendo e consolidando novas
concepções de gestão escolar. Do fortalecimento e melhoria da escola à construção
e conquista de novas parcerias e modernização e melhoria dos processos de gestão.

O tema gestão democrática tornou-se bastante comum, assim como possuir por pressuposto a implementação da democratização
das relações a partir da participação da comunidade escolar e, cabendo um destaque para
os Projetos Político-Pedagógicos, elaborados
pelas escolas, que consideram as particularidades e diferentes realidades de determinada comunidade, com vistas à aprendizagem permanente dos sujeitos, primando pela
participação de todos na construção de
um projeto norteador de ações significativas dentro de um determinado contexto.

730

Transformar a escola e a educação propriamente dita, não é fácil nem rápido, embora essencial, propostas inovadoras não
significam pensar de maneira diferente, mas
ampliar olhares. Quando assumimos que
a Educação é um dos caminhos possíveis
para a contribuição de uma sociedade igualitária, objetivando a inclusão social, assumimos também a responsabilidade de zelar
pelos princípios que empoderam esta ação
no interior das escolas públicas. Se isto não
for observado nas ações cotidianas, a escola não estará a serviço da dignidade humana,
perdendo então o seu caráter emancipatório.
Se é um direito universal, não pode ser negado a ninguém. (SACRISTÁN, 2001, p. 57).

Aspectos históricos da administração
escola Contextualizando gestão escolar
Ao iniciar esta reflexão, temos como intenção contextualizar o estudo da gestão educativa em nosso país, examinando-a no âmbito de sua história política e cultural. Este
exercício se fundamenta na hipótese de que
o atual estado do conhecimento no campo da administração da educação não é um
fato gratuito; pelo contrário, é o resultado
de um longo processo de construção histórica do qual todos participamos, ou seja, somos autores de uma história inconclusa que
continuamos escrevendo ao longo dos anos.
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Hoje, como no passado, observa-se que os
estudos e experiências no campo da administração da educação se inserem no movimento geral das ciências sociais e políticas.
Na gestão da educação, do mesmo modo
que no governo da sociedade, as experiências existentes destacam a importância da
democracia como forma de governo e da
participação como estratégia administrativa.

Começaram a se criar mecanismos de participação da comunidade escolar e da comunidade de pais dentro da escola, a partir de
eleições para a escolha de diretores e da constituição de conselhos escolares, comunitários
e até dos conselhos municipais de educação.
Mecanismos estes que apresentaram limites
e possibilidades que de certa forma se confrontaria permanentemente, ampliando ou
restringindo resultados durante os anos 90.
Na realidade estava sendo formulada a política do Banco Mundial para América Latina, sob
a ótica do modelo “democrático atualizado”,
segundo a perspectiva hegemônica do neoliberalismo no campo econômico e político.

Estudos recentes e experiências inovadoras
no campo da educação insistem na necessidade de que a escola, como na comunidade
local, devem-se autogovernar, conquistando
maiores níveis de autonomia e descentralização administrativa. Esta orientação política
implica em renovadas estratégias de participaApesar de não se poder desconsiderar as exção cidadã na gestão dos sistemas de ensino periências que, de fato, em muitos municípios
e na administração das escolas (PARO, 2000). do país estavam se consolidando as formas
democráticas mais avançadas de estrutura e
funcionamento do sistema de educação básiÈ importante ressaltar que na medida em ca, dando visibilidade às referências teóricas
que foram se criando as condições históri- em desenvolvimento, do ponto de vista criticas de superação do regime militar, em me- co, era necessário ressaltar o significado políados dos anos 80, o debate entre a perspec- tico das campanhas e ações governamentais
tiva conservadora na área da administração do governo federal, no sentido da desestrueducacional e uma perspectiva crítica, pro- turação do sistema, apesar do esforço de um
gressiva, foi se ampliando, a ponto de se ele- grande contingente de educadores em sua
ger a temática da democratização da edu- prática cotidiana para manter e aprofundar o
cação e a sua gestão democrática, como projeto de um sistema nacional de educação.
eixo fundamental das ações políticas das
diversas entidades que constituíram o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública,
durante e após o Congresso Constituinte.
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O processo dialético entre a teoria e a prática da gestão democrática, enquanto permanecem as organizações educacionais e
sociais administradas sob a égide do capitalismo, permite que se evidencie dentro do
mesmo contexto um movimento de avanço
teórico e prático, embora as políticas governamentais tentem descaracterizar as concepções e as propostas mais avançadas para
o desenvolvimento da educação básica..

Gadotti apresenta a concepção dialética
como fundamento á Educação, enquanto filosofia da práxis. A constituição da prática de se
pensar a prática na perspectiva de apreensão
da totalidade, á medida que dialetizar a práxis é produzir a si mesmo, descobrindo limites
e desmascarando o futuro, em movimento.

Desse modo, torna-se impossível pensar
em debater sobre qualquer estrutura educativa sem antes não contextualizá-la no seu
aspecto histórico e social, pois o processo de
análise passa necessariamente pela maneira de como o homem em um dado contexto
analisa sua realidade, seu mundo percebendo-se um ser produtor no seu tempo e no seu
espaço, um transformador objetivo da sua realidade que racionalmente analisa, modifica.
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Dessa forma, nota-se que nesse modelo organizacional da gestão democrática
escolar, ainda é possível perceber o distanciamento entre o pedagógico e o administrativo, sobretudo no que concerne á coordenação de um projeto pedagógico integrado.

Dessa maneira, o projeto pedagógico na autonomia construída deve permitir aos professores, alunos, coordenadores e diretores estabelecerem uma comunicação dialógica, para
propiciar a criação de estruturas metodológicas mais flexíveis para reinventar sempre que
for preciso. A confirmação desse contexto só
poderá ser dada numa escola autônoma, onde
as relações pedagógicas são humanizadas.

Mudando paradigmas
Gestão é uma expressão que ganhou corpo
no contexto educacional acompanhando uma
mudança de paradigma no encaminhamento
das questões desta área. Em linhas gerais, é
caracterizada pelo reconhecimento da importância da participação consciente e esclarecida
das pessoas nas decisões sobre a orientação e
planejamento de seu trabalho. O conceito de
gestão está associado ao fortalecimento da democratização do processo pedagógico, à participação responsável de todos nas decisões
necessárias e na sua efetivação mediante um
compromisso coletivo com resultados educacionais cada vez mais efetivos e significativos.

Revista Educar FCE - 22 ª EDIÇAO - JULHO / AGOSTO - 2019

Cabe salientar que ao historiar a escola, é
possível compreender os processos das reformas, que em sua maioria, trazem implícito a característica de adaptar as mudanças
que surgem na sociedade e naturalizar outras
formas de poder e de racionalização técnica,
compreendê-la como fenômeno histórico requer descobrir como se fundaram as bases
da atual estrutura, as ações regulamentadas politicamente, os limites definidos e as
“verdades” nela tidas como determinantes.

A promoção de uma gestão educacional democrática e participativa está associada ao compartilhamento de responsabilidade no processo de tomada de
decisão entre os diversos níveis e segmentos de autoridade do sistema educacional.

Falar a respeito de gestão democrática tornou-se algo bastante comum, em especial
por estar atrelada ao processo de democratização da educação no Brasil, assim como
possuir por pressuposto a implementação
da democratização das relações a partir da
participação da comunidade escolar e, nesta perspectiva, cabe um destaque para os
Projetos Político-Pedagógicos elaborados
pelas escolas, que consideram as particularidades e diferentes realidades de determinada comunidade, com vistas à aprendizagem permanente dos sujeitos, primando
pela participação de todos na construção
de um projeto norteador de ações significativas dentro de um determinado contexto.

Porém, apesar de a gestão democrática
ser assunto recorrente na área da Educação nas últimas décadas, durante muitos
anos o papel da gestão escolar, em especial
do diretor, foi visto como de uma pessoa
autoritária, que reproduzia ainda os ecos
ditatoriais, os quais não permitiam muitos questionamentos sobre as decisões.

Atualmente é possível verificar que houve
muitos avanços no tocante ao discurso, cuja
apropriação é inegável, porém Vitor Henrique Paro (2015) nos convida a compreender
o quanto a gestão democrática ainda é um
desafio, sendo que, na prática diária, não são
poucos os que esperam da gestão ações que
permeiem o autoritarismo dentro das escolas.

Gestão é uma expressão que ganhou corpo no contexto educacional acompanhando
uma mudança de paradigma no encaminhamento das questões desta área. Em linhas
gerais, é caracterizada pelo reconhecimento da importância da participação consciente e esclarecida das pessoas nas decisões sobre a orientação e planejamento
de seu trabalho. O conceito de gestão está
associado ao fortalecimento da democratização do processo pedagógico, à participação responsável de todos nas decisões
necessárias e na sua efetivação mediante um
compromisso coletivo com resultados educacionais cada vez mais efetivos e significativos.
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Cabe salientar que ao historiar a escola, é
possível compreender os processos das reformas, que em sua maioria, trazem implícito a característica de adaptar as mudanças
que surgem na sociedade e naturalizar outras
formas de poder e de racionalização técnica,
compreendê-la como fenômeno histórico requer descobrir como se fundaram as bases
da atual estrutura, as ações regulamentadas politicamente, os limites definidos e as
“verdades” nela tidas como determinantes.

A promoção de uma gestão educacional democrática e participativa está associada ao compartilhamento de responsabilidade no processo de tomada de
decisão entre os diversos níveis e segmentos de autoridade do sistema educacional.

Dentro de um contexto da rede pública,
Observa-se que o gestor ou diretor escolar
assume uma nova centralidade organizacional, transformando-se no principal responsável pela efetiva concretização o de metas
e objetivos, quase sempre centrais e hierarquicamente definidos. Trata-se de uma autoridade cuja legitimidade advém agora da
revalorização neoliberal do “direito a gerir”.
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Da utopia à realidade propriamente
dita
Há basicamente duas formas de produzir a
convivência entre sujeitos. Uma consiste na
dominação de uns sobre outros, reduzindo-se
estes à condição de objetos (não sujeitos). Trata-se do autoritarismo em suas mais variadas
formas, cuja predominância na história tem
sido tão marcante a ponto de levar o senso comum (e muitos estudos acadêmicos) a identificá-lo com o próprio conceito de política. Isto
é, a política como luta contra o outro se faz
tão presente que produz a falsa consciência
de que a atividade política se resume na luta
pelo poder de uns sobre os outros, descartando a possibilidade de que a política se faça
também como convivência com os outros que
consiste precisamente na segunda forma de
fazer política, ou seja, aquela que se realiza no
diálogo entre sujeitos. Trata-se, neste segundo caso, da democracia em seu sentido mais
universal, que é o mesmo que venho adotando neste livro, ou seja, como convivência livre
e pacífica entre indivíduos e grupos que se
afirmam como sujeitos. (PARO, 2015, p. 58).
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O modelo de gestão centralizadora e detentora de verdades absolutas, já não contempla mais os anseios e as necessidades
atuais no interior das escolas, fazendo com
que haja uma ruptura importante para avanços significativos rumo a uma escola democrática: o diretor escolar passa a ser o grande
articulador do Projeto Político-Pedagógico
da unidade escolar onde atua. Nesta perspectiva, conclui-se que os princípios éticos,
estéticos e políticos presentes na escrita de
todos os projetos político-pedagógicos também estar presentes nas paredes, nas salas
de aulas, nas reuniões pedagógicas, enfim,
no cotidiano escolar. Faz-se necessário romper com as tendências fragmentadas e desarticuladas do modo de conceber o projeto
para ressignificar as suas práticas, para criar
a identidade de cada escola particularmente.

Ainda temos um longo caminho a percorrer, pois observamos que os diversos segmentos das escolas ainda estão “engatinhando” para realizar a democracia na instituição
escolar. Não sabem interpretar o conteúdo
de uma lei, recusam-se em participar ativamente nos segmentos oficiais nos quais são
convidados, estão ligados a objetivos imediatos e particulares em relação aos coletivos, dificuldade em compromissar-se com
mudança social, demonstração visão restrita e microscópica de Educação e Escola.

O desafio de garantir na unidade escolar
uma gestão democrática torna-se imenso, na
perspectiva que outros atores também precisam ser corresponsabilizados, bem como diretamente implicados na garantia das ações
previstas. Para tanto, é necessário considerar
que o princípio no qual uma gestão democrática se estabelece é a partir de um coletivo (uma
tarefa bastante árdua, uma vez que requer a
escuta atenta de diversas vozes e a mediação
constante frente aos impasses que surgem),
resultando em uma construção de trabalho realizada por muitas e diferentes mãos.

Um dos aspectos centrais que justifica a
gestão democrática nas escolas é o entendimento de que esta se constrói por muitas e
diferentes mãos, com trajetórias, vivências,
expectativas e saberes diferentes. Entretanto,
sabemos que tais saberes não têm o mesmo
valor e prestígio social: são hierarquizados, e
o saber escolarizado, aquele que carrega o carimbo da técnica, vale mais do que os outros.
(PARRELA; CAMARGO, 2015, p. 101-102)

Sacristán (2001) elucida que é necessário um
investimento na compreensão do papel transformador da educação: A relação entre a possibilidade de progresso e o “crescimento” que
a Educação provoca nos indivíduos nem sempre é evidente para todos. Na vida social e no
meio escolar, nem sempre se aceita que todos
sejam chamados a progredir nem, evidentemente, que todos possam chegar a ser iguais. ´
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não há como entender e conceituar gestão educacional democrática sem contextualizar–se
no tempo e, principalmente, apontando eixos que nortearam as mudanças à melhoria da
qualidade do ensino público, destacando a necessidade de democratização das escolas públicas.

No que diz respeito às decisões escolares, surgem novas concepções de gestão, tornando-se inadmissível a exclusão dos diversos atores envolvidos no processo educativo. Gestão
escolar tem que ser participativa.

É necessário que o gestor garanta a participação das comunidades interna e externa, a fim
de que assumam o papel de corresponsáveis na construção de um projeto pedagógico que
vise ensino de qualidade para a atual clientela da escola pública e, para que isso aconteça é
preciso preparar um novo diretor, libertando-o de suas marcas de autoritarismo redefinindo
seu perfil, desenvolvendo características de coordenador, colaborador e de educador.

Mais importante que mudar o termo é mudar a concepção subjacente ao rótulo utilizado.
Cabe ressaltar, portanto, que com a denominação de gestão, o que se preconiza é uma nova
concepção de Educação e Gestão Escolar, voltada para a transformação das instituições e
seus processos, incluindo os diversos segmentos participantes nas tomadas de decisões. Participando efetivamente na formação do cidadão, como autor e ator da sua história.

É importante refletir quanto a observância dos princípios que regem as escolhas realizadas
no cotidiano escolar, pois se perante a lei cabe ao diretor gerir democraticamente a unidade
escolar, cabe também a este sujeito avaliar com seus pares qual tem sido a direção utilizada
para trilhar os caminhos percorridos e o quanto o processo tem se tornado relevante na busca
de uma Educação de qualidade e, nesta perspectiva, o Projeto Político-Pedagógico ganha vida
e significado em seu sentido mais amplo: zelo pela finalidade da Educação.
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GESTÃO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL: BUSCA POR
CAMINHOS IGUALITÁRIOS
RESUMO: Como sabemos, a escola vem em um momento histórico muito particular,

caracteriza-se pelas exigências de um novo tipo de sociedade, mesmo correndo
o risco de sintetizar muito e esquecer outras abordagens, podemos dizer que a
ordem social estabelecida após a primeira revolução industrial necessária de um
instrumento capaz de transmitir uma nova cultura de trabalho e novas formas
de vida. A necessidade de se adaptar à vida na fábrica, novos ritmos, os recémchegados formas de trabalho e até mesmo elementos que mediatizariam a vida
das pessoas a partir desse momento (por exemplo, relógio), convertido para a
escola no agente mais eficaz para essa nova socialização.

Palavras-chave: Educação; Gestão; Desenvolvimento; Criança; Família.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho de pesquisa busca com
base nas concepções pedagógicas desenvolver um pensamento crítico com relação aos
desafios que carecem superação, pois para que
haja condições favoráveis à uma boa interação,
tendo como foco a Escola e sua relação com
os Pais antes de tudo devemos nos posicionar
sobre ambas as instituições observadas e experienciadas por meio do método qualitativo
de maneira crítica e reflexiva a instituição familiar e as transformações pelas quais passou
durante toda sua trajetória, desde os primórdios até os tempos atuais, abordando quais
suas atribuições enquanto instituição social,
transformadora e legatária de competências
referentes ao desenvolvimento do sujeito.

novo contexto, o da sociedade do conhecimento e da informação, eles são por vezes
usados como sinônimos, a sociedade em
rede onde um número importante de mudanças sociais, políticas, culturais e econômicas se juntam. A sociedade na qual o conhecimento se torna uma fonte de riqueza.

Sendo uma instituição criada pelos homens
acompanha o movimento social em diferentes tempos. Sendo a primeira célula responsável pela formação do sujeito a família
também “cumpre sua função ideológica em
complementação a outros agentes sociais”
Família e Escola representam um referencial
indispensável para a incorporação de um novo
ser humano à sociedade, no entanto, este
quadro está à mercê das vicissitudes impostas
pelas diversas transformações que ambas as
Vivemos em uma sociedade onde o ritmo da instituições devem assumir se quiserem resmudança social é mais rápido e mais intenso ponder à sua tarefa educativa e socializadora.
do que em qualquer outro momento de nossa
As mudanças da sociedade atual são ráhistória; é a sociedade da mudança geracional
que faz de nós testemunhas e protagonistas pidas e profundas, os sujeitos não estão
de um mundo que muda continuamente ao preparados para se adaptar a eles nos válongo de nossas vidas e nos obriga a adaptar a rios níveis: biológico, psicológico e social. A
muitas situações em todo este. É, das palavras complexidade crescente que o caracteriza
de GIDDENS (2005), um mundo em fuga, em exige uma nova visão educacional da famíque a incerteza sobre as futuras condições do lia e da escola, o que exige o compromisso
presente- a sociedade de risco, e onde pro- de trabalhar juntos em um projeto comum.
fundas transformações e mudanças rápidas
O principal objetivo desta contribuição é
dar lugar para uma sociedade em que tudo
flui, onde Heráclito substituiu Parmênides. criar fortalecer o espaço para reflexão sobre
a necessidade de se conscientizar da imporComo é sabido, o século XX foi aberto ao tância do treinamento em Educação Familiar
público como o novo cenário de possibilida- – a escola – para ajudar, profissionais de edudes e realidades dotadas de novas tecnolo- cação e pais para melhorar as relações escogias que começou a transformar as vidas em la-família como uma medida de qualidade do
particular, e toda a população em geral. Se ensino e prevenção do fracasso escolar, os
em épocas anteriores as revoluções ligadas pais tornarem-se conscientes de seu papel
à transformação dos meios de produção e na educação de seus filhos para responder
formas de organização do trabalho assumi- às novas necessidades educacionais que se
ram a aparência de um novo cenário social, apresentem, para tanto, oferecemos a análise
a revolução tecnológica, centrada em torno de alguns dos contrastes e mudanças fundade tecnologias de informações, abrindo um mentais que estão ocorrendo e impactam na
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família e na escola, e são necessários levar em
conta nas práticas educacionais. Além disso,
considera-se que uma intervenção para a educação do futuro deve ser enquadrada em uma
abordagem interativa, ecológica e comunitária para responder às necessidades afetivas,
cognitivas e sociais de todos os envolvidos.
Os avanços científicos e tecnológicos trouxeram mudanças muito rápidas. Seguem-se
uns aos outros vertiginosamente, não dando
origem a que o homem possa internalizá-los
e adaptar-se às novas exigências que essas
transformações estão impondo ao mundo da
cultura, muito mais lento em sua evolução.
Essas mudanças, que afetam a educação
familiar, estão situadas em dois níveis: interno e externo. Interno, é quando Família precisa de uma estrutura para guiar, orientar e
educar os seus filhos, porque imerso em um
mundo em transformação, cuja instabilidade
e incerteza promove a insegurança e medo,
é confuso, velhas crenças, viveu valores,
em última análise, a educação recebida não
serve para educar sua geração atual. No externo a família encontra-se em meio a contrastes nos quais se sente sobrecarregada e
se pergunta como responder às demandas
de seus filhos que estão fora da estrutura de
suas próprias experiências e experiências.

A equipe pedagógica, professores, alunos,
pais, órgãos colegiados e funcionários devem participar ativamente da elaboração dos
projetos voltados para a melhoria da escola,
isso fomenta o fortalecimento ao acesso e ao
conhecimento. Nesse sentido a Gestão Democrática deverá atuar no interior das unidades de ensino, nos quais servirão como espaços vitais de participação e de circulação
de ideias, atuando como força centrípeta no
que tange acolher as demandas e transformá-las em oportunidades e posteriormente
força centrífuga ao lançar de volta a comunidade toda a criticidade e atuo-reconhecimento das condições de vida dos sujeitos.
Muito mais que produzir conteúdo, a Escola
Democrática demonstra a capacidade de estabelecer um diálogo constante com os entes que formam sua essência (BRASIL, 1996).

Os sistemas de ensino definirão as normas
de gestão democrática do ensino público na
educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios:
I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da
escola; II – participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares e equivalentes. Os sistemas de ensino assegurarão
às unidades escolares públicas de educação
básica que os integram progressivos graus de
autonomia pedagógica e administrativa e gesEMANCIPAÇÃO
E
PROTAGO- tão financeira, observadas as normas gerais
NISMO NA GESTÃO ESCOLAR de direito financeiro público (BRASIL, 1996).
Talvez nunca tenhamos tipo a oportunidade de perceber a função da escola de
modo tão democrático como vivenciamos
hoje, essa conquista em construção demonstra preocupação com a sociedade em
formação. A educação nessa perspectiva adota meios de comprometimento que
versam com a necessidade de se edificar a
malha social e diminuir as distâncias entre
a escola e a comunidade (BRASIL, 1996).

Para que se sintam pertencentes, os pais
devem se envolver no processo de aprendizagem e desempenho dos alunos, que são do
mesmo modo acolhidos pela escola para que
possam atribuir juízos de valor nas diversas
decisões da instituição, ao Projeto Político
Pedagógico, assim como na elaboração, avaliação, construção e administração de destinos aos recursos financeiros. Eventos proporcionados pela escola também podem ser
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um meio colaborativo de convívio no espaço
escolar, a educação transcende o tradicionalismo castrador que estanca as relações sociais, ela determina por intermédio de ações
de caráter construtivo o compromisso com
a formação cidadã. Sua motivação está vinculada com a participação e envolvimento
dos integrantes da comunidade escolar, os
valores democráticos são fundamentais na
construção da educação como almejamos:
[...] o conceito de gestão escolar, que ultrapassa o de administração escolar, por abranger uma série de concepções não abarcadas
por este outro, podendo citar a democratização do processo de construção social da escola e realização de seu trabalho, mediante a
organização de seu projeto político-pedagógico, o compartilhamento do poder realizado
pela tomada de decisões de forma coletiva, a
compreensão da questão dinâmica, conflitiva
e contraditória das relações interpessoais da
organização, o entendimento dessa organização como uma entidade viva e dinâmica, demandando uma atuação especial de liderança
e articulação, a compreensão de que a mudança de processos educacionais envolve mudanças nas relações sociais praticadas na escola e
nos sistemas de ensino (LÜCK, 2000, p. 16).
Se buscarmos uma lógica estatal burocrática e administrativa, onde a escola é percebida como um serviço monetizável, sujeita
a uma complexa rede de normas que reforçam a intervenção direta de administração
central (através de seu corpo de funcionários públicos e inspetores inflexivos) ou sua
intervenção indireta, retransmitida por chefe
de estabelecimento, cuja principal função é
garantir o cumprimento de normas e regulamentos estaremos andando na contramão
daquilo que busca a escola democrática.
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Sendo a escola o estabelecimento que representa o ponto de encontro de vários profissionais que por se doarem podem ser reconhecidos enquanto envolvidos em ações
educativas, ao gestor escolar incumbe integrar o saber ao fazer, para que desse modo
possa criar cada vez mais espaços coletivos, bem como, solidários, o que possibilita
um maior entrosamento entre as instâncias
participarias – as pessoas e as amplas áreas
de ensino. Garantindo no conjunto comunidade e escola a aquisição de espaços, nos
quais a participação por meio das relações
de cooperação, interação e respeito às diferenças culturais. Ao afirmar os princípios
democráticos e buscando a construção dos
projetos referentes a coletividade, a gestão democrática participa das novas exigências que formam novos modos de pensar a
educação de todos os membros que constituem a comunidade escolar (BRASIL, 1996).
O comprometimento e a participação de
todos os envolvidos que sejam a equipe pedagógica ou corpo docente, bem como os
agentes educacionais ou representantes das
instâncias colegiadas, ambos têm por função
vital zelar pela melhoria da qualidade do ensino, do mesmo modo como fiscalizar e proporcionar educação em contextos sociais
amplos, diversos e desafiantes, permitindo
dessa forma que a escola se constitua espaço de oportunidade. Conhecer a comunidade
não é uma operação puramente intelectual, é
um processo articulado na prática e em todas
as dimensões humanas. O objetivo não é tanto saber ou se tornar consciente do mundo e
depois transformá-lo, mas conhecer o mundo
através e no contexto da prática transformadora, na qual desejos, valores, vontades, emoções, imaginação, intenções e utopias sejam
oportunizados e avaliados (GANDIN, 2000).
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AÇÕES DA GESTÃO ESCOLAR
EM PROL DA EDUCAÇÃO

Este processo educacional nunca é definitivo, é sempre inacabado, pois o mundo se
doa e se transforma, os próprios sujeitos, no
processo de construção do conhecimento e
transformação do mundo, são transformados,
assim como suas questões e anseios. Por esta
razão, não devemos aceitar os produtos do
conhecimento como verdades definitivas e
imutáveis na escola, mas como verdades perfectíveis que podem ser analisadas e questionadas a todo momento. Precisamos na escola
democrática de uma pedagogia da questão
que estimule e defina rumos a partir de uma
visão multifacetada e não de uma pedagogia
da resposta, castradora e impeditiva de mudanças e transformações (GANDIN, 2000).

O educador por sua vez deve ver a história
como uma possibilidade, ele não pode perder
sua capacidade de ser indignado, não pode
ser indiferente ou neutro em face de injustiças, opressão, discriminação e exploração,
deve portanto, manter e promover a esperança na possibilidade de superar a ordem injusta e imaginar as utopias alcançáveis. Precisa ir
além da consciência mágica e fatalista, construindo uma consciência crítica, sem a qual
nenhuma transformação social é possível.

O saber não se constrói apenas com as imposições decorativas arraigadas nas tradições
reprodutoras de conteúdo, em um nível mais
prático, a questão de que o saber está diretamente relacionado às metodologias (o que saber e como conhecê-lo). Essas preocupações
estão subordinadas a outras mais fundamentais: por quê, por quem e para que conhecer;
isto é, os objetivos dessa prática educacional vinculam-se a noção de pertencimento.
A resposta a essas questões nos leva a outra
ideia central, a de que toda atividade pedagógica é intencional e, portanto, política. A
educação em si não muda o mundo, mas sem
ela é impossível mudá-lo. Portanto, o gestor
democrático e progressista deve assumir um
compromisso ético e político para construir
um ambiente mais justo (GANDIN, 2000).

A conscientização é neste sentido, um teste
de realidade. Quanto mais conscientização,
mais se desvela a realidade, mais se penetra na essência fenomênica do objeto, frente ao qual nos encontramos para analisá-la.
Por esta mesma razão, a conscientização não
consiste em estar frente à realidade assumindo uma posição falsamente intelectual. A
conscientização não pode existir fora da práxis, ou melhor, sem o ato ação-reflexão. Esta
unidade dialética constitui, de maneira permanente, o modo de ser ou de transformar
o mundo que caracteriza os homens. Por isso
mesmo, a conscientização é um compromisso
histórico. É também consciência histórica: é
inserção crítica na história, implica que os homens assumam o papel de sujeitos que fazem
e refazem o mundo (FREIRE, 1979. p, 15).
A ação educativa emancipatória que constitui um verdadeiro processo de aprendizagem
aos participantes, já que em si é um processo
educacional e de desenvolvimento pessoal
que oferece o fortalecimento de espaços de
tomadas de decisões como princípio fundamental para o desenvolvimento da pessoa
apoiando a criação de estruturas de participação necessárias para desenvolver processos transformadores reais com uma cidadania
reflexiva e comprometida de tal forma que
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podemos falar de pessoas que são protagonistas e envolvidas no processo de construção do espaço escolar e de transformações da
realidade social. O trabalho em equipe projeta, forma, oportuniza, facilita, acompanha e
aconselha os princípios pedagógicos e um paradigma crítico da educação, para o desenvolvimento da práxis socioeducativa que pode
ser um indício de mudanças a partir da sala
de aula como resultado de participação em
outros espaços de decisão (FREIRE, 1979).
O Gestor deve por sua vez, trabalhar a realidade com os sujeitos com base em princípios
pedagógicos e democráticos. Educadores,
pais, profissionais em educação e comunidade escolar ter o dever de atuar de forma dinâmica no processo da aplicação das verbas.
A participação ampla permite a construção
de um ambiente de busca por identidade e
não pode haver busca sem esperança. Perder a esperança é perder a oportunidade de
se tornar sujeito, transformador no mundo e,
portanto, de conhecê-lo. É por isso que estabelecer uma pedagogia da esperança que
supere a ideologia do fatalismo, do conformismo e do engano que o poder dominante
quer impor a todo custo pode representar um
fulcro estruturante e característico. Por essa
razão, a pedagogia crítica deve ajudar a construir sonhos, reinventar as utopias e semear a esperança de mudança (FREIRE, 1979).
Neste contexto, é essencial uma educação
que seja capaz de gerar uma mudança cultural, que revolucione o caminho fazendo
possível a introdução de olhares críticos bem
como, ter potencial para propor alternativas que desafiem a globalização dominante.
Desse modo, educação emancipadora
está comprometida com a mudança social,
uma vez que busca promover processos de
conscientização para que os sujeitos identifiquem as opressões pelas quais passam e
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desenvolverem ações de resistência junto
a escola por meio de um processo resiliente
de longo prazo. Esta revolução cultural, que
assume a pedagogia numa óptica popular é
construída sobre uma série de postulados, a
desnaturalização do capitalismo, a descolonização curricular, a crítica ao imaginário coletivo que cria ambientes de estagnação deterministas criando e abrindo caminhos para
outras formas de conhecimento e modos de
ser, libertando-se de modelos deletérios tradicionalistas e excludentes (FREIRE, 1979).

A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA E
A EDUCAÇÃO MODERNA
Na família nuclear moderna, havia uma
grande ênfase na diferença entre ensino praticado na escola e a criação de filhos no âmbito privado do lar. Era esperado que os professores ensinassem, mas não agissem como
pais, e que os pais criarão seus filhos, mas não
os ensinarão. Acreditava-se que se o professor ou o pai tentarem cumprir ambos os papéis, eles só confundiriam a criança. Assim,
existiram organizações de pais e professores,
mas na maioria das vezes eles cumpriam funções sociais e não tinham qualquer intenção
de envolver os pais na conduta da escola.
A sociedade moderna entra em crise por
uma carência da razão, usando segundo o paradigma iluminista, que não é mais capaz de
dar conta de todos os fatores da realidade, de
orientar suas conquistas para responder às
exigências humanas. Com efeito, a razão não
mais compara seus produtos com as exigências elementares do ser humano, com as exigências de liberdade, justiça, verdade, felicidade, e sim com as exigências do mercado, isto
é, do lucro e do poder (PETRINI, 2005, p. 23).
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Neste momento houve também uma diferença marcante entre o que os pais deveriam
infundir aos seus filhos e o que os professores
devem incutir. Esperava-se que os primeiros
fossem capazes de ensinar-lhes boas maneiras, moralidade e respeito pelos adultos.
E professores, enquanto isso, eram responsáveis por ensiná-los a ler, escrever e fazer
operações aritméticas, bem como fornecer-lhes o conhecimento, os valores e as habilidades que precisariam no local de trabalho.
Consequentemente, a escola nuclear moderna era, tanto material como psicologicamente um mundo à parte à vida doméstica das
crianças. Acreditava-se que uma clara separação entre vida escolar e vida doméstica foi
o mais saudável e propício para os pais, assim como para uma institucionalização educacional mais eficaz (PETRINI, 2005, p. 23).
Cabe ressaltar notar que a realidade na
qual a estrutura familiar está imersa na nossa sociedade, está longe de expressar aquela
que existiu à pretéritos cronológicos. Isto é
devido a diferentes fatores, tais como eventos políticos, econômicos, sociais e culturais,
que ocorreram no decorrer das construções
históricas, que por sua vez influenciaram decisivamente na transformação do próprio
conceito de família tradicional, delineando o
surgimento de uma variedade de formas de
convivência e diversidades de estruturas familiares e, portanto, existência de múltiplas
realidades familiares (PETRINI, 2005, p. 23).
Este cenário gera a necessidade de estudar e analisar as possíveis consequências que podem provocar na sociedade e
nos demais agentes educacionais que se
reúnem na mesma função; educar de uma
perspectiva harmônica os cidadãos que
compõem a nossa sociedade, favorecendo
a realização de sujeitos autônomos e responsáveis por
 suas ações (PETRINI 2005).

É neste momento, quando podemos falar
sobre o papel da escola. As escolas parecem
estar vivendo uma realidade desconexa, seu
espaço é diverso e heterogêneo, uma vez que
apresenta realidades divergentes. Não podemos esquecer que família e escola são os dois
grandes agentes que influenciam o desenvolvimento de crianças. Portanto, se ambos não
agirem de maneira coordenada em relação a
uma série de metas e expectativas a serem
marcadas, a evolução das crianças será limitada. E isso é pode fundamentar a direção do
olhar para ambas as realidades, percebendo a
importância que tanto a escola como a família têm na vida das pessoas (PETRINI 2005).
Como expressamos nas linhas anteriores,
a família é o quadro mais importante da vida
das crianças, sendo o contexto de referência e onde as crianças se reconhecem como
protagonistas, é no lar, onde os primeiros
relacionamentos e laços de afeto se desdobram e se experimentam com outras pessoas. É o contexto em que eles se sentem
seguros e confiantes para implantar as capacidades e habilidades que estão adquirindo.
E é na escola, onde eles podem mais tarde
perceber as consequências geradas através
do emprego da prática dessas qualidades,
uma vez que é nesta área, onde as possibilidades de socialização são dadas em maior
medida e, portanto, torna o ambiente mais
adequado para ser capaz de moldar as habilidades que vão adquirindo (PETRINI 2005).
O desenvolvimento das crianças de menor
idade é influenciado por contextos que estão
conectados uns aos outros, sob a forma de
uma rede. É claro que alguns dos contextos
que estão dentro dessa rede, estão mais distantes, mas não há dúvida de que o contexto
familiar e a escola estão próximo da criança e
entre os mesmos (entre família e escola), constituindo cenários essenciais para o desenvolvimento na infância. Certo é, que a não uni745
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formidade entre ambas instituições, no que
diz respeito às obrigações e experiências que
eles trazem para as crianças, é um elemento
positivo para eles, pois isso afeta a aquisição
de uma série de competências, que favorecem desenvolvimento responsável e autônomo das crianças mais novas ao longo de seu
processo educacional. Isto é pode vislumbrar,
porque, por serem contextos diferentes, eles
devem desempenhar todas as suas habilidades no momento de tomar uma decisão por
si mesmos, condicionados pelo ambiente em
que se encontram, assumindo responsabilidades em última análise, pelas consequências
que seus atos possam vir a acarretar, movidos
pelo resultado que essa decisão possa gerar.
A educação pode ser um fator de coesão, se
procurar ter em conta a diversidade dos indivíduos e dos grupos humanos, evitando tornar-se um fator de exclusão social. Qualquer
política de educação deve estar à altura de enfrentar um desafio essencial, que consiste em
fazer desta reivindicação legítima um fator de
coesão social. É importante, sobretudo, fazer
com que cada um se possa situar no seio da
comunidade a que pertencem primariamente,
a maior parte das vezes, em nível local, fornecendo-lhes os meios de se abrir às outras comunidades. Neste sentido, importa promover
uma educação intercultural, que seja verdadeiramente um fator de coesão e de paz. Depois, é necessário que os próprios sistemas
educativos não conduzam por si mesmos, a
situações de exclusão (DELORS, 2004, p.54).
Portanto, esse contraste entre duas instituições pode ser entendido como a busca de
equilíbrio, já que a criança está recebendo
demandas diferentes, mas complementares,
positivamente influenciando-o como pessoa
– pois favorece um desenvolvimento harmonioso. Agora é conveniente falar da outra vertente, ou seja, é decidir essa descontinuidade
entre a escola e a família, que ao de fazer po746

de-se tornar um fator negativo, pois tende a
levar a experiências e valores que em ambos
os agentes ao de reproduzirem, se distanciam e causam contradições e controvérsias.
Portanto, o essencial é que os diferentes ambientes que envolvem e influenciam o desenvolvimento das crianças, sejam os mais reais
possíveis. Para isso, esses contextos devem
ser organizados e estruturados de tal forma
que, em sua operação, tornem-se verdadeiros
ambientes de desenvolvimento, já que unicamente vivendo em uma família, ou ao frequentar a escola, o desenvolvimento não é garantido de modo global. Claro, isso sendo parte
dessas duas instituições e ambas atuando em
conjunto, o desenvolvimento está em promoção, mas o essencial é que as experiências em
ambos os ambientes, sejam o mais complexo e real possível, para que eles se pareçam
com o que as crianças vão encontrar na vida
real. Portanto, é necessário complementaridade entre a família e a escola, na medida em
que o que eles transmitem é um aspecto que
se deve ter presente DELORS, 2004, p.54).
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